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تاکید رهبر معظم انقالب بر 
پی گیری پدیده ریز گردها

عرضه بنزین نوروزی در 
اتوبان های کشور

تئاتر اصفهان، پشت 
دروازه اما و اگرها!

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rاصفهان؛ اهواز دوم

 انتخاب مدیر در میدان مین 
سخت است

درخشش دانشجویان دانشگاه 
شهرکرد در المپیاد فرش

 طالق به خاطر
 محجبه بودن!

با این مهارت ها بهترین 
همسران دنیا شوید؛

با موافقت هیات دولت

637 میلیارد ریال اعتبار به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

شمارش معکوس برای شکل گیری بازار سیاه میوه
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بحران ریزگردها در یك قدمي اصفهان

2

امنیت عراق را ، امنیت خود 
می دانیم

رییس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: ایران در عراق 
منافعی را دنبال نمی کند. ما امنیت و عزت عراق را امنیت 

و عزت خود می دانیم و عراق حاشیه امن ایران است.
 س��ردار سرلش��کر س��ید حس��ن فیروزآبادی در جمع 
خبرنگاران ب��ا بیان اینکه تهدید و خط��ری متوجه ایران 
نیست، گفت: امروز ایران از نظر قدرت نظامی، سیاسی و 
نفوذ سیاسی  وژئوپلتیکی جایگاه برجسته ای در منطقه 
دارد و جهان روی ایران با این ملت مسلمان و پشتوانه امام 

خمینی و آیت اهلل خامنه ای حساب باز کرده است.
وی افزود: هیچ مساله ای در منطقه قابل حل نیست مگر 
اینکه انگشت ایران بر آن وارد شود. ما تهدیدی را متوجه 

ایران نمی بینیم؛  بلکه دشمن...
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این چه قانونی است که اجرای آن 
شاکی خصوصی می خواهد!

رییس س��ابق هیات بدنس��ازی و پرورش اندام اس��تان 
اصفهان گف��ت: فردی از من ش��کایت کرد ک��ه در تمام 

عمرش یک مرتبه هم ورزش نکرده است.
به گزارش زاین��ده رود، ج��واد پرورش با اش��اره به کنار 
گذاشته شدنش از ریاس��ت هیات بدنس��ازی و پرورش 
اندام استان اصفهان با توجه به اینکه بازنشسته محسوب 
می ش��ود، اظهار کرد: هشت س��ال رییس هیات پرورش 

اندام استان بودم و در تمام این مدت بهترین...

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت با اختصاص 637 میلیارد ریال 
اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناش��ی از سیل، زلزله و رانش 

زمین در استان موافقت کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توجه خاصی به استان 
چهارمحال و بختیاری دارد و در س��ال جاری ح��دود 135 میلیارد تومان از 
محل مواد 10 و 12 اعتبارات مناطق محروم و خشکسالی به استان اختصاص 

داده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گف��ت: با مصوبه دولت در روز چهارش��نبه 
هفته گذش��ته مبلغ 637 میلیارد ریال به عنوان مبحث تملک و دارایی ها و 
اعتبارات عمرانی و 30 میلیارد ریال اعتبار به صورت قرض الحسنه پنج درصد 

و بازپرداخت 12 ساله برای خسارت دیدگان تصویب شد.
سلیمانی دش��تکی تصریح ک��رد: این مبال��غ را در زیرس��اخت های مناطق 
حادثه خی��ز و مح��روم مث��ل آب ش��رب، بهداش��ت و درم��ان، فرهنگ و 
 زیرس��اخت هایی که محرومیت زدایی و از حوادث پیش��گیری کند، هزینه

  می کنیم.نماینده عالی دولت در اس��تان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: اگر جایی رانش داش��ته باشیم، برای بازس��ازی آن و یا اگر زلزله ای رخ 

دهد، برای زیرساخت هایی مثل آب، برق و جاده  این اعتبار را هزینه می کنیم.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار امیدواری کرد؛ این اعتبارات تا پایان 

سال مالی یعنی تا پایان تیرماه سال 94 جذب شود.

فروشندگان محترم مواد شیمیایی ) نمایندگی ، عمده و خرده فروشی (  آیا می دانید 
از ابتدای سال 1394، ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستید و در صورت 

عدم استفاده از سامانه مذکوراز هرگونه معافیت مالیاتی محروم خواهید شد.
اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی 
 جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه اطالع رسانی

 WWW.isf-maliat.irمراجعه نمائید
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يادداشت

بررسی نقش الريجانی، توکلی و زنان در 
تصويب بودجه

روزنامه قانون با م��رور روند تصویب بودجه س��ال آینده در مجلس 
شورای اسالمی، نکاتی را مهم دانسته است؛از جمله اینکه:

� ریاست نشست های بررسی الیحه بودجه س��ال ۹۴ بر عهده علی 
الریجانی، محمدحسن ابوترابی و محمدرضا باهنر بود. هنگامی که 
الریجانی سکان جلسه را بر عهده داش��ت تعداد مصوبات مجلس به 

نسبت زمان اداره ابوترابی افزایش چمشگیری داشت.
� میزان مشارکت نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب بودجه سال 
۹۴ قابل توجه اس��ت. در هر جلسه صحن علنی، به طور متوسط ۲۵ 

نفر از وکالی مردم در بررسی این الیحه شرکت داشتند.
� ه��ر روز نمایندگان ثابت��ی در مذاکرات مجلس و بودجه ش��رکت 
می کردند. نادر قاضی پور، محمدرضا پور ابراهیمی، علی رضا محجوب، 
الیاس نادران، احمد توکلی، مهرداد الهوتی و مقداد نجف نژاد از جمله 

نمایندگان فعال در این دوره از بررسی الیحه بودجه بودند.
� احمد توکل��ی نماینده اقتص��ادی مجلس که ای��ن دوره از حضور 
در کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال ۹۴ باز مانده بود، با دقت فراوان 
تمام بند های الیح��ه را در صحن دنبال کرد. بس��یاری از حذف ها و 
ارجاعی های این الیحه به دلیل اخطارهای قانونی اساس��ی به موقع 

این نماینده تهران رخ داد.

در صورت شکست مذاکرات باز هم 
توافق حاصل می شود

حسین موس��ویان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته که 
ظریف و کری به فهم مشترکی در خصوص اصول توافق جامع دست 
یافته اند.وی ادامه داد : به هر حال اختالفات زیاد اس��ت و در نتیجه 
هیچکس نمی تواند دس��تیابی به توافق جامع را تضمین کند.وی در 
پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه اگر مذاکرات با شکست مواجه شود چه 
اتفاقی خواهد افتاد، گفت: به اعتق��اد وی طرفین راهی برای تمدید 

مذاکرات تا حصول توافق نهایی پیدا خواهند کرد.

شما که خودتان استاد معلق زدن هستید 
کیهان در پاس��خ به اظهارات پورنجاتی درباره صادق خرازی نوشته: 
پورنجاتی و برخی مدعیان اصالح طلبی پیش از این با تمسخر »ندا«، 
آن را »نساء« خوانده بودند. جالب اینکه خود پورنجاتی در معلق زنی 
و رفتارهای زیگزاگ سیاسی، چهره شناخته شده ای است و احتماالً 
نوشته وی نوعی حدیث نفس بوده تا تالش برای تسویه حساب طیفی 

از اصالح طلبان با طیف دیگر.

دو عاملی که می تواند سبب شکست 
مذاکرات شود

آصفی س��خنگوی وزارت خارج��ه در دوره اصالحات گفته اس��ت: 
»واضح تر و بی پرده بگویم تا وضعیت تحریم ها و قطعنامه روشن نشود 

باید منتظر مذاکرات طوالنی تری باشیم. 
دلیل اینکه چرا مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است،  در همین 
بحث نهفته است. حتی هر دو طرف هم به خوبی می دانند تا در مورد 
راهکار رفع تحریم ها توافق نش��ود مذاک��رات بی فایده خواهد بود«.
آصفی در مورد عامل دوم می گوید: » ریشه طوالنی شدن مذاکرات 
در زیاده خواهی آمریکاست. تا وقتی در کاخ سفید این توهم وجود 
دارد که ایران به شدت نیازمند توافق هسته ای است، نباید انتظار به 
نتیجه نرس��یدن مذاکرات را داشته باشیم. متأس��فانه ساده انگاری 
برخی رس��انه ها و جریان های داخلی هم بیش از پیش بر این توهم 

دامن می زند«.

 کنگره آمريکا کالس فاتحه خوانی 
هم بگذارد

سردار نقدی،  رییس سازمان بسیج مس��تضعفین در حاشیه کنگره 
ش��هدای دانش��جو گفته: نتانیاهو را در کنگره آمریکا آوردند تا به او 
دلداری دهند؛ همان گونه که در سال ۵٧ و در آستانه نهایی شکست 

شاه، رژیم کار تر او را برد تا دلداری بدهد.
 امروز هم آمریکا رژیم صهیونیس��تی محاصره شده را که در معرض 
نابودی کامل است دلداری می دهد.وی در ادامه گفته: »خوب است 
که کنگره آمریکا در کنار کف هایی که زد کالس آموزش فاتحه خوانی 
هم بگذارد ؛ چون تا چند سال دیگر رژیم صهیونیستی نخواهد بود«.

طرح دادن مخدر رايگان به معتادان 
کلید خورد

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم 
جزییات سفر تعدادی از اعضای این کمیس��یون به سوییس، گفته: 
طرح ارائه رایگان موادمخدر به بیماران معتاد را بررسی خواهیم کرد.
عبدالرحمان رستمیان با یادآوری بررسی وضعیت اعتیاد در کشور 
سوییس و مقایسه آن با ایران گفته: وضعیت اعتیاد در این کشور از 
موضوعاتی بود که مورد بررسی واقع ش��د؛ معتادان در سوئیس در 
مکان های خاصی که برای آن ها در نظر گرفته شده مواد خود را تهیه 
و استفاده می کنند چراکه معتقدند انجام این کار می تواند به کاهش 
جرم در این کشور منجر شده و از طرفی تعداد افرادی که با ارتکاب 

جرم ناشی از اعتیاد در زندان ها هستند کم می شود.

 مصاحبه های شائبه دار ممنوع!
سخنگوی دولت سرانجام با لحنی تند پاسخ کنایه های وزیر صنعت 
معدن و تجارت را داد. وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در هفتمین 
کنفرانس توسعه نظام مالی گفته بود: »بر اساس قانون هزار و ۲00 
میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می ش��د 
اما هر کسی گرفته س��الم ما را به او برسانید؛ ما هر چه تالش کردیم 
نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که 

به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده اند«.
محمدباقر نوبخت با اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی وزرای دولت از جمله 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت از سیاس��ت های ضدرک��ود دولت 
انتقاد کرده و معتقدن��د افزایش مالی��ات بر ارزش اف��زوده به ضرر 
تولید اس��ت و حتی سیاس��ت های دولت برای کاه��ش تورم مالیم 
نبوده و بیشتر ضد رونق اقتصادی اس��ت، اظهار داشت: بنده چنین 
صحبت هایی از آق��ای نعمت زاده نش��نیده ام؛  اما گزارش رس��می 
بانک مرکزی و هم گ��زارش مرکز آم��ار که به س��ازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی ارس��ال شده است، نش��ان از استمرار رش��د اقتصادی

 است.

رییس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: ایران در عراق 
منافعی را دنبال نمی کند ما امنیت و عزت عراق را امنیت و 

عزت خود می دانیم و عراق حاشیه امن ایران است.
 سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه تهدید و خطری متوجه ایران نیس��ت، گفت: 
امروز ایران از نظر قدرت نظامی سیاس��ی و نفوذ سیاس��ی  
وژئوپلتیکی جایگاه برجسته ای در منطقه دارد و جهان روی 
ایران با این ملت مسلمان و پشتوانه امام خمینی و آیت اهلل 

خامنه ای حساب باز کرده است.
وی اف��زود: هی��چ مس��اله ای در منطقه قابل حل نیس��ت 
مگر اینکه انگش��ت ایران بر آن وارد ش��ود. م��ا تهدیدی را 
متوجه ایران نمی بینیم؛  بلکه دشمن وقتی احساس ترس 
می کند تهدی��د می کن��د.وی ادامه داد: اینکه اس��راییل و 
صهیونیست های اش��غالگر حرف می زنند ، می دانند بنیان 
شان بر باد است و نه تنها مورد نفرت همه مسلمانان هستند 
و در منطقه از همه سو نگرانند؛ بلکه حمایت های جهانی در 
بین مردم جهان را نیز از دست داده اند؛ بنابراین معلوم است 
که بایدجیغ بکشند.وی تاکید کرد: خوراک آمریکایی ها نفت 
است و نظام آنها برسرمایه داری. آنها اطمینان از وجود آن را 
می خواهند؛ در حالی که خدا دریاچه عظیم نفت را زیر پای 
این منطقه گذاشته و در این منطقه هم پرچم ایران به اقتدار 

فرزندان خمینی افراشته شده است.
فیروزآبادی گفت: آمریکایی ها گاهی زیر میز جیغ می کشند 
و گاه��ی روی میز فری��اد . آنها نگران حفظ س��رمایه های 
خود هستند در حالی که پایه های س��رمایه داری در حال 
ریختن اس��ت. رییس ستادکل نیروهای مس��لح گفت: ما 
بقیه کشورهای همسایه را دوس��ت داریم و از آنها حمایت 
می کنیم و تهدیدی هم متوجه آنها نیس��ت. زمانی هم که 
تهدیدی متوجه عراق بود ب��ا تمام وج��ود از آنها حمایت 
کردیم تا از خط��ر رهایی یابن��د. وی در خصوص اظهارات 
اخیر وزیر خارجه عربستان گفت: آنچه که درباره عربستان 
امروز مطرح می شود قابل تحلیل است. در عربستان تحولی 
اتفاق افتاده و دولت جدیدی روی کار آمده که دولت قبلی 
را تسویه کرده و کنار گذاشته اس��ت. وی افزود: بین ایران 
وعربستان مساله ای وجود ندارد و ما مشکلی نداریم و آن آقا 

که تازه هم وزیر خارجه شده خواسته حرفی بزند.
رییس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: ایران در عراق 
منافعی را دنبال نمی کند. ما امنیت و عزت عراق را امنیت و 

عزت خود می دانیم. عراق حاشیه امن ایران است.
فیروزآبادی ادامه داد: ما می دانیم و طبیعی اس��ت که اگر 
افرادی در عراق فتنه کنند ما هم کمک می کنیم که فتنه 
جمع شود. آدم هایی که به منطقه آمده اند و فریب استکبار 

را خورده اند، شاید ذاتا آدم بدی نبوده اند و االن فریب خورده 
و وارد فتنه شده اند و در صورتی که اشتباه خود را بپذیرند 

می توانند به جهان اسالم برگردند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران به عنوان 
برادر بزرگتر در کنار دیگر برادرانش در منطقه است گفت: 
حرکت های مردم آمریکا، اروپا و منطقه ناشی از اسالم ناب 
است لذا طبیعی است که دولت های غربی از آن بترسند و 

ایران هراسی کنند.
فیروزآ بادی با اش��اره به موضوع فلسطین اش��غالی اظهار 
داشت: ما می گوییم یهودیانی که به فلسطین آمده اند و آنجا 
را غصب کرده اند غلط کرده  اند و بای��د این زمین ها را پس 
بدهند و راه حل فلسطین دموکراسی اس��ت؛ باید از مردم 
داخل فلسطین رای گیری شود که چه حکومتی بر آن ایجاد 

و چگونه اداره شود و نیازی به خونریزی و جنگ نیست.
وی همچنین با بیان اینکه ایران نی��ازی به بمب اتم ندارد 
گفت: انرژی هسته ای برای پیش��رفت و آینده است. آینده 
دنیا بع��د از نفت محتاج انرژی هس��ته ای اس��ت. غربی ها 
می خواهند انرژی هس��ته ای از غرب به جهان اسالم صادر 

شود تا مسلمانان را محتاج خود کنند.
وی تاکید کرد: به نفع غربی هاست که با ایران کنار بیایند و 
رفتار مصالحه جویانه داشته باشند. این به نفع آمریکا، صلح 
جهانی و توس��عه علم جهانی است؛ اما ابرس��رمایه داری و 
صهیونیست ها به دنبال سیاه کردن آینده بشریت هستند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری در پاسخ 
به این سوال که آیا در صورت نیاز به عراق ایران به این کشور 
نیروی نظامی می فرس��تد یا نه آن را رد کرد و گفت: سرباز 
هر کش��ور برای دفاع از س��رزمین و منافعش باید توس��ط 
همان کش��ور تامین ش��ود؛ بنابراین اعزام نیروی مسلح به 
کشور دیگر به بهانه دفاع یا ایجاد صلح چیز مقبولی نیست و 
اعتراض ما به آمریکایی ها هم همین است که چرا به عراق و 
افغانستان سرباز آورده اید و یا انگلیس در جزایر مالوینانس 
چه می خواهد؟ وی افزود: هنر ما این اس��ت که رو ش های 
خودمان برای خوب بس��یج کردن نیروهای یک ملت را به 
ملت ها بیاموزی��م و این اقدام ضداس��تکباری ما در منطقه 
است. فیروزآ بادی خاطرنش��ان کرد: متجاوزان به عراق که 
حامیان ش��ان ابر قدرت ها بوده اند و هنوز هم به آنها کمک 
می کنند ولی به ما التماس می کنند که ش��ما قبول کنید 
ما به آنها کم��ک نمی کنیم، حدود ۳0 هزار نفر از سراس��ر 
اروپا، اس��ترالیا و غیره بوده اند که توسط همین ابرقدرت ها 
جمع آوری و تحریک ش��ده اند و دالر  به آنها داده شد و مغز 
آنها را شست وشو داده اند تا به اسم اسالم به جان مسلمانان 

سوریه و عراق بیفتند.

سرلشکر فیروزآبادی:

امنیتعراقرا،امنیتخودمیدانیم
تاکید رهبر معظم انقالب بر 
پی گیری پديده ريز گردها

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار مسووالن و دست اندرکاران منابع طبیعی و 
حفظ محیط زیست، حل مس��ائل و مشکالت زیست 
محیطی همچون آلودگ��ی هوا، پدی��ده ریزگردها و 
دس��ت اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای س��بز 
را نیازمن��د برنامه ری��زی، تدبیر، پیگیری مس��تمر و 
ج��دی و قاطعیت دس��تگاه های مرتبط دانس��تند و 
تأکی��د کردند: حف��ظ محیط زیس��ت ی��ک وظیفه 
حاکمیتی اس��ت که باید ب��ا تهیه س��ند ملی محیط 
زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرح های 
عمران��ی و صنعتی و همچنین جرم ان��گاری تخریب 
 محیط زیس��ت، ب��ه این وظیفه بس��یار مه��م، عمل

 شود.
 رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به دیدگاه اس��الم در 
خص��وص اهمیت حفظ زمی��ن و ثروته��ای عمومی 
کره خاک��ی گفتند: اس��الم و ادی��ان اله��ی همواره 
ب��ر ل��زوم احس��اس مس��وولیت انس��ان در قب��ال 
طبیع��ت و حف��ظ تع��ادل می��ان انس��ان و طبیعت 
تأکی��د کرده ان��د؛ زیرا عام��ل اصلی بروز مش��کالت 
 زیس��ت محیط��ی ب��ر ه��م خ��وردن ای��ن تع��ادل 

است. 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای، چالش زیست محیطی را 
چالشی فراگیر در سراس��ر جهان برشمردند و با اشاره 
به آثار بلندمدت مس��ائل زیست محیطی خاطرنشان 
کردند: تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد 
بسیاری از مشکالت محیط زیس��تی قابل پیشگیری 
و دارای راه حل هس��تند.  ایش��ان به عنوان نمونه به 
موضوع آلودگی هوا در کالن شهرها و پدیده ریزگردها 
اش��اره و تأکید کردند: این مشکالت، با صبر و حوصله 
و تدبی��ر و پیگی��ری الزم، قابل حل هس��تند.  رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: مساله محیط زیست، مساله 
این دول��ت یا آن دولت، مس��اله ی این ش��خص یا آن 
ش��خص و مس��اله این جریان و یا آن جریان نیست؛ 
بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل 
 مش��کالت مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر 

دهند.
 رهبر انقالب اس��المی هوا، آب و خاک را س��ه عنصر 
اصلی در محیط زیس��ت برش��مردند و گفتند: برای 
ح��ل مس��ائلی همچ��ون آلودگ��ی ه��وا در کالن 
ش��هرها، و پدیده گ��رد و غب��ار و همچنی��ن کمبود 
آب و فرس��ایش خ��اک، بیش��تر از تبلیغ��ات، بای��د 
 کار و ت��الش ج��دی و پیگی��ری مس��تمر انج��ام 

داد.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه جنگل ها و 
مراتع ب��ه عنوان ریه های تنفس��ی ش��هرها و عوامل 
نگهدارنده خاک، از دس��ت اندازی افراد س��ودجو به 
جنگل ها و منابع طبیعی به خصوص در شمال کشور 
ابراز تأس��ف ش��دید کردند و افزودند: دس��تگاه های 
مسوول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه 
ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه 
 علمیه و برخی توجیهاِت ب��ه ظاهر قابل قبول ، مقابله 

کنند. 
 ایش��ان پدیده زمین خ��واری و اخیراً ک��وه خواری و 
ساخت و س��از در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و 
اسفبار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه 
 اقدامات جرم تلقی ش��وند و افراد سوءاستفاده کننده 
بی هیچ اغماضی م��ورد تعقیب قضایی ق��رار گیرند 
و اگ��ر در دس��تگاه ها نی��ز کوتاه��ی انج��ام گیرد، 
 باید ب��ا عوامل ای��ن کوتاهی ه��م به ش��دت برخورد

 شود. 

شنیده ها
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تاریخمحاکمهمرتضویمشخصشد

مصطفی ترک همدانی گفت: پرونده سعید مرتضوی تعیین شعبه و وقت شده است.وکیل 
مرتضوی اظهار داشت: قرار است این پرونده در شعبه ٧۹ دادگاه کیفری استان به ریاست 
آقای کشکولی رسیدگی شود.وی افزود: در سال آینده  به ۳ پرونده  متهم رسیدگی می شود 
که یکی از اتهامات وی سو ء استفاده از موقعیت شغلی،  تبانی و تحصیل مال  نامشروع است.
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 وزی��ر خارجه امریکا گفت: ی��ک روز پس از آن ک��ه با ایران 
توافق نام��ه هس��ته ای را امضا کنیم؛ اختالف بر س��ر دیگر 

مسایل با این کشور مطرح خواهد شد.
 جان کری در نشس��ت خبری مش��ترک با ل��وران فابیوس 
همتای فرانس��وی خ��ود در پاریس گفت؛ پیش��رفت هایی 
 در مذاکرات هس��ته ای با ایران به دس��ت آمد؛ اما همچنان 

شکاف هایی باقی مانده است که باید از بین ببریم.
کری با اشاره به اینکه در چند هفته آینده به مذاکرات ادامه 
خواهی��م داد گفت: مذاکرات هس��ته ای با ای��ران دوجانبه 

نیست؛ بلکه مذاکرات چندجانبه در چارچوب گروه پنج به عالوه یک است. کری گفت: 
ما به توافق نامه ای نیاز داریم که تضمین کند هر نوع برنامه ای که در ایران ادامه پیدا 
 کند بر اساس معیارهای مشخص ش��ده و صلح آمیز باش��د.وزیر خارجه امریکا گفت:

 نمی خواهیم در هر ش��رایطی به توافق برسیم؛ بلکه هدف ما دس��تیابی به توافق نامه 
مناسب است.

يکشنبه آينده مذاکرات را ادامه می دهیم
 جان کری افزود: ما برنام��ه داریم که به مذاک��رات بازگردیم که یکش��نبه آینده آغاز

 می شود و در این زمینه مقامات گفتگوهای مختلفی خواهند داشت و تالش می شود 
که این مذاکرات به نتیجه مناس��ب برس��د. وی گفت: هیچ عجله ای برای دستیابی به 

توافق با ایران نداریم.
شرکايمان را در جريان مذاکرات قرار دادم

وزیر خارجه آمریکا گفت: پس از دو روز مذاکرات به ش��دت فش��رده ب��ا ایرانی ها در 

سوییس، به عربس��تان س��عودی س��فر کردم و در آنجا شرکا و 
متحدان خود در ریاض و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

را در جریان این گفتگوها قرار دادم.
برخی عراقی ها از قاسم سلیمانی دستور می گیرند

کری،  در بخش دیگری از نشست خبری مشترک با لوران فابیوس 
همتای فرانسوی خود در پاریس گفت: بعضی از شبه نظامیانی که 

در نبرد تکریت حضور دارند از قاسم سلیمانی دستور می گیرند.
وی گفت: اگر ایرانی ها گروهی از داعشی ها را به قتل برسانند به 
نفع عراقی ها و به نفع همه خواهد بود. وزیر خارجه امریکا اذعان 
کرد: پیشروی ها در تکریت علیه داعش به طور کامل نتیجه کار نیروهای عراقی است.

بايد مهلت يک ساله اجرای توافق نامه را بیازمايیم
 لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانس��ه هم در این کنفرانس خبری گفت: مس��اله حجم 

غنی سازی اورانیوم در ایران و مدت توافق و کنترل تجهیزات ایران را بررسی کردیم.
فابیوس افزود: باید یک مهلت یک ساله را آزمایشی جهت اجرای توافقنامه تعیین کنیم 
تا پس از آن بتوانیم موضع خود را اعالم کنیم. وزیر خارجه فرانسه به ضرورت اطمینان 
از این که ایران همه اهداف هسته ای را کنار گذاشته است، اشاره کرد و افزود: این مساله 
بر مذاکرات و توافق نامه ای که احتماال امضا خواهد ش��د، تاثیر گذار اس��ت. وی اعالم 
کرد: در مذاکرات هسته ای ایران در برخی زمینه ها پیشرفت هایی حاصل شده است 
اما اختالف نظرهایی نیز وجود دارد. فابیوس افزود: نظر و هدف مشترک ما بر دستیابی 
به توافقی محکم است که به ایران امکان ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز را می دهد و 
بطور عینی و با اطمینان نشان بدهد که ایران به دنبال مقاصد نظامی هسته ای نیست.

رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی 
و فناوری کش��ور گفت: پایان نامه های 
دانش��گاه ها مش��کلی از کش��ور ح��ل 
نمی کنند و بس��یج باید برای صادرات 

دانش به جای نفت، الگو سازی کند.
 حسین قدیانی، مسوول سازمان بسیج 
علمی، پژوهش��ی و فناوری  کش��ور در 
مراس��م تودیع و معارفه مس��وول این 
س��ازمان در دانش��گاه صنعتی شریف 
اظه��ار داش��ت: گام های اساس��ی در 
حوزه بس��یج علمی برداش��ته ش��ده، 
ولی ت��ا اثرگذاری فرهنگ بس��یجی بر 
 حرک��ت علمی کش��ور فاصل��ه زیادی

 داری��م.وی با بی��ان اینک��ه در صورت 
انتقال فرهن��گ دوران دف��اع مقدس 
ب��ه عنوان ی��ک حرکت در ح��وزه علم 
و فن��اوری تجربی��ات مفی��دی حاصل 
می شود، گفت: بس��یج باید در حرکت 
علمی پیش��رو  باشد و با داش��تن افراد 
متخصص و نخبه می تواند جریان سازی 
 هدفمن��دی در ح��وزه علمی داش��ته 

باشد.
مسوول س��ازمان بس��یج علمی کشور 
ب��ه س��ه مح��ور اصل��ی فعالی��ت این 
س��ازمان اش��اره کرد و گف��ت: ارتقای 
س��طح علم��ی حرک��ت بس��یجی، 

توس��عه علم��ی و دانش بنیانی و کمک 
به حل  مش��کالت اساس��ی نظام س��ه 
 محور اساس��ی حرکت در این مس��یر

 است.
قدیانی با اش��اره ب��ه اینکه عل��م برای 
جمهوری اسالمی قدرت آور است و اگر 
امروز جمهوری اس��المی با وجود عناد 
و سلطه دشمنان توانس��ته اقتدار خود 
را حفظ کن��د، به دلی��ل حرکت علمی 
کشور است افزود: در مذاکرات هسته ای 
مبنای آنها نیز بح��ث خودباوری ایران 
اس��ت. آنها ب��ه دنبال این هس��تند که 
با از دس��ت رفت��ن خودب��اوری ایران 
گفتمان انقالب اسالمی را که یک الگو 
 برای ملت ه��ای دنیا اس��ت، ناکارآمد

 نشان دهند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه پایان نامه ه��ای 
دانش��گاه ه��ا مش��کلی از کش��ور حل 
نمی کنند، تصریح ک��رد: با تقویب بنیه 
علمی خود باید به جایی برسیم با وجود 
تحریم ه��ا به ج��ای ص��ادرات نفت، به 
دنبال صادرات دانش باش��یم و وظیفه 
بس��یج در این بحث، الگوس��ازی است 
که این مس��اله با تعامل بسیج اساتید، 
بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی 

حاصل می شود.

 س��هید س��هراب پور،  رییس اس��بق 
در  ش��ریف  صنعت��ی  دانش��گاه 
اختتامی��ه جای��زه جهانی س��ازمان 
دانش��ی برتر در ایران که صبح امروز 
در مرک��ز همایش ه��ای بین الملل��ی 
 صداوس��یما برگ��زار ش��د، اظه��ار

 داشت: نخس��تین جرقه های تالش، 
ن��وآوری و فن��اوری از زم��ان جنگ 
تحمیلی آغاز ش��د و از 1۵ س��ال قبل 
نهضت علمی کش��ور ب��ه پرچمداری 
رهبر معظم انقالب ش��روع ش��ده که 
نتای��ج آن را در دس��تاوردهای اخیر 
 عل��م و فن��اوری می ت��وان مش��اهده 

کرد.
وی با اش��اره به وج��ود منابع طبیعی 
غنی و نیروی انسانی توانمند در کشور 
افزود: در کنار این موضوعات، مدیریت 
اداری، اهمیت کلیدی و اس��تراتژیک 
 دارد ک��ه بای��د در ای��ن ح��وزه قوی 

شویم.
ریس اسبق دانش��گاه صنعتی شریف 
با اش��اره به ایجاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد در دانش��گاه صنعتی ش��ریف، 
گفت: علت ایجاد دانش��گاه مدیریت و 
اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف این 
بود که مس��اله مدیریت اداری دارای 

اهمیت است.
 از مباحث مهم در مدیریت، مدیریت 
دان��ش، ن��وآوری و س��رمایه فطری 
اس��ت که کش��ورهای پیش��رفته در 
سال های گذش��ته به آن پرداخته اند 
 و ما باید از تجربی��ات مثبت آنها بهره
 بگیریم. س��هراب پور افزود: دانش��گاه 
قب��ل  ۴ س��ال  صنعت��ی ش��ریف 
 MAKE نمایندگی جای��زه جهانی
را بر عهده گرفت و تمامی ۵0 سازمان 
ش��رکت کننده امس��ال براس��اس 
 1۵0 ش��اخص MAKE جهان��ی

 ارزیابی می شوند.
وی یادآور ش��د: گ��ردش مال��ی این 
۵0 ش��رکت ۳00 ه��زار میلی��ارد 
تومان اس��ت که در کش��ور م��ا رقم 
قابل توجهی اس��ت و اگ��ر این هزینه 
ب��ا مدیری��ت دان��ش ثروت آفرین��ی 
 کند، ب��رای اقتص��اد ما تاثی��ر مثبتی

 خواهد داشت. 
ریی��س اس��بق دانش��گاه صنعت��ی 
ش��ریف در پای��ان گف��ت: ام��روز 
س��ه س��ازمان دانش��ی برت��ر معرفی 
خواهند ش��د و به عن��وان ۳ نماینده 
MAKE ب��ه ارزیاب��ی آس��یایی 

 خواهند رفت.

نهضت علمی کشور با پرچمداری رهبر انقالب
 آغاز شد

الگوسازی برای صادرات دانش به جای نفت، وظیفه 
بسیج است

دنور پست؛

رقص خطرناک اوباما با ايران
گام به گام، ایران میدان های بزرگ نفتی شبه جزیره 
عربستان را محاصره کرده است. ایران دولت عراق را 
که ما در راس قدرت قرار دادی��م، به همکاری گرفته 
 ،)Denverpost( است. پایگاه آمریکایی دنور پست
با انتشار گزارشی به انتقاد از سیاست های باراک اوباما 

در زمینه برنامه هسته ای ایران پرداخت.
در این گزارش که تحت عن��وان » رقص خطرناک اوباما 
با ایران« منتش��ر ش��د آمده اس��ت: »باراک اوباما، تنها 
جهانی خطرناک را خطرناک تر می س��ازد. اس��تراتژی 
او در حساس ترین منطقه جهان امروز، باعث ایجاد یک 
واکنش زنجیره ای شده است. رییس جمهور به دوستان 
آمریکا مانند؛ اسراییل، اردن، مصر و شریک دیرینه آمریکا 
یعنی عربستان، پش��ت کرده و برای کمک در مبارزه با 
تروریست های داعش و انحراف افکار از شکست هایش، 
در سرنوشت کار خود با جمهوری اسالمی شریک شده 
است.«در ادامه این گزارش با تکرار ادعاهای آمریکا علیه 
ایران در سه دهه گذشته، آمده است: »گام به گام، ایران 
میدان های بزرگ نفتی شبه جزیره عربستان را محاصره 
کرده اس��ت. ایران دولت عراق را که م��ا در راس قدرت 
قرار دادیم، به همکاری گرفته اس��ت. ماه گذشته نیز با 
کمک ایران ب��ود که حوثی های یمن توانس��تند رییس 
جمهور مورد حمایت آمریکا را سرنگون کنند. به نظر می 
 رس��د دولت اوباما مایل به پذیرفتن سیستم تسلیحات
 هسته ای ایران به صورت کامل ش��ده اما غیر عملیاتی 
 اس��ت. چنین موضع��ی، ب��ه تهران ای��ن اطمین��ان را
 می دهد که س��رمایه گذاری بزرگش در موش��ک های 
هس��ته ای در نهایت به یک واقعیت تبدیل شده و باراک 
اوباما نیز می توان��د ادعا کند که از نظر سیاس��ی موفق 
بوده و جلوی اس��تقرار تسلیحات هس��ته ای در ایران را 

گرفته است.«

اظهارنظر جان کری درباره فردای توافق هسته ای و حاج قاسم



گشتی در اخباريادداشت سارق اماكن خصوصي در اصفهان دستگير شد

زرگرپور در جمع خبرنگاران گفت :

بحران ريزگردها در يك قدمي اصفهان

اصفهان؛ اهواز دوم 

سرهنگ ستار خسروي اظهار کرد: در پي وقوع سرقت هاي متعدد اماکن خصوصي 
در محدوده جنوب شهر اصفهان، موضوع شناسايي و دستگيري سارقان و جلوگيري 
از سرقت هاي احتمالي ديگر در دس��تور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.وي 

افزود: کارآگاهان، موفق به شناسايي سارق شدند و وي را دستگير کردند.

كاهش ۱۰ درصدي عوارض ارزش 3
افزوده تا پايان فروردين 94

مدي��ر ام��ور درآمد ش��هرداري اصفهان از کاه��ش ۱۰ درصدي 
ع��وارض ارزش اف��زوده بر تراکم س��اختماني تا پاي��ان فروردين 
ماه س��ال آين��ده خب��رداد.  نادر آخون��دي با بي��ان اين مطلب 
گفت: ش��هرداري اصفهان به منظور تثبيت و تحكيم زيرساخت 
ه��اي اقتصاد ش��هري و خ��روج از بح��ران هاي ناش��ي از رکود 
س��اخت و س��از، اليحه را با محوريت موضوع عرضه تس��هيالت 
 بيش��تر به ش��هروندان متقاضي دريافت پروانه هاي ساختماني و

 رونق بخشي ساخت و ساز به شوراي شهر ارائه کرد.
 وي افزود: اين اليحه بر اس��اس کاهش عوارض ارزش افزوده بر 
تراکم ساختماني به ميزان ۱۰ درصدي تنظيم شد که با قيد يك 
فوريت به کميس��يون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري ارجاع 
گردي��د. مدير درآمد ش��هرداري اصفهان تصريح ک��رد: به دنبال 
بررس��ي اين اليحه در ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان، اين مهم 
به تصويب رس��يد و مقرر شد توس��ط مناطق شهرداري اصفهان 
تسهيالت بيشتري در جهت تسهيل و تسريع امور متقاضيان اخذ 
پروانه ساختماني در مهلت مقرر تا پايان فروردين ماه سال آينده 
فراهم ش��ود. آخوندي ابراز امي��دواري کرد که با اين تدبير عالوه 
بر اعطاي تس��هيالت الزم به ش��هروندان و تقويت بنيه اقتصادي 
جامعه شهري گام نهايي در تحقق بودجه سال ۹۳ و تامين ساز و 
کار اصلي براي تداوم و استمرار روند توسعه پايدار برداشته شود.

آماده باش 8۰۰ نیروی پلیس برای 
اجرای طرح نوروزی

رييس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان گفت: 8۰۰ نيروی 
آماده باش،  اجرای طرح نوروزی پليس را در س��طح ش��هر اصفهان 
اجرا می کنند. س��رهنگ حس��ين غالمی به اجرای ط��رح نوروزی 
اش��اره و اظهار کرد: برای اجرای طرح نوروزی ۳۰۰ دستگاه خودرو 
و موتورس��يكلت پيش بينی  شده اس��ت. وی افزود: طرح ويژه نوروز 
از 25 اس��فندماه اجرا و اين طرح تا پانزدهم فروردين ماه ادامه دارد.
رييس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان تصريح کرد: استان 
اصفهان در مرکزيت کشور قرار گرفته است و اين در حالی است که 
مسافران نوروزی زيادی از اس��تان اصفهان عبور می کنند که خواه 
 ناخواه هم بر افزايش تصادفات و تلفات و هم بر ترافيك شهری اضافه 
می کنند.وی با بيان اينكه چندين نقطه محل استقبال از مسافران 
در شهر اصفهان مستقر شده است ادامه داد: باغ فدک اصفهان برای 
استقرار مسافران پيش بينی  شده که برای تسهيل در امر عبور و مرور 
مسافران وسيله حمل ونقل به داخل شهر اصفهان برای مسافران در 
نظر گرفته  شده است.غالمی با اشاره به اينكه برای عمليات متروی 
اصفهان قرار بود که چهارباغ عباسی به صورت کلی مسدود و هم زمان 
عمليات جابه جايی فاضالب نيز اجرا شودگفت: به دليل در پيش بودن 
ايام نوروز و ورود مس��افران اين طرح به بعد از ايام نوروز منتقل شد. 
وی تأکيد کرد: در صورت بروز هرگونه مشكل در هسته مرکزی شهر 

و تردد خودروها،  طرح ترافيك موقت اجرا می شود.

تعمیر اساسی لنس RH-TOP با 
صرفه جويی  ۱5۰هزار يورويی 

اس��فنديار قاس��می، ش��يفت فورمن هيدروليك و جوش تعميرگاه 
مرک��زی از تعمير اساس��ی لن��س RH-TOP برای اولي��ن بار در 
تعمي��رگاه مرکزی خبر داد و گفت: اين فعاليت با صرف ۳۰۰ 
نفر س��اعت در مدت زمان ۱۳ روز کارعملي��ات تعميراتی با 
موفقيت انجام ش��د ک��ه صرفه جويی ۱5۰ ه��زار يورويی را 
برای شرکت حاصل کرد .وی درخصوص عملكرد اين تجهيز 
RH-TOPگفت: تجهيز مذکور ک��ه يكی از تجهيزات مهم
 ،RH-TOP به ش��مار می آيد، وظيفه گرم ک��ردن مخزن
دمش اکس��يژن و مش��اهده داخ��ل مخزن توس��ط دوربين 
مخصوص حي��ن عمليات تصفيه ذوب، را ب��ه عهده دارد که 
پ��س از انجام چند عملكرد آزمايش��ی دچار آس��يب ديدگی 
ش��ده بود و ب��ا توجه به عدم وجود قطع��ات يدکی و حداقل 
انتظار زمان 6 ماهه از ثبت س��فارش تا دريافت تجهيز ، مقرر 
ش��د تعمير اساس��ی آن در تعميرگاه مرکزی صورت پذيرد، 
که با ت��الش کارکنان اين ناحيه اين ام��ر با موفقيت محقق 
ش��د. ش��يفت فورمن هيدروليك و جوش تعميرگاه مرکزی، 
مجموع��ه اقدامات اساس��ی صورت گرفت��ه در اين تعميرات 
را ج��دا ک��ردن لوله ه��ای دوربين ، جدا ک��ردن لنس تيپ 
وانجام تعميرات الزم بر روی آن، تعويض لوله های اکس��يژن، 
 گاز طبيع��ی و آب خنك کننده، شستش��و و رس��وب زدايی
 لوله های اکس��يژن قبل و بعد از مونتاژ، بهينه س��ازی محل 
نصب آببندها، همچنين جوش��كاری لوله های مذکور که به 
ص��ورت چند اليه بر روی هم مونتاژ می ش��وند، چك کردن 
داخل لوله ها با دوربين برای جستجوی خرابی های احتمالی 

و در نهايت تست هيدرواستاتيك مجموعه برشمرد.

اس��تاندار اصفهان گفت: بحران گرد و غبار و ريزگردها در 
 يك قدمي اصفهان اس��ت و اگر امروز توس��ط مس��ووالن، 
تشكل هاي مردم نهاد و حتي خيرين اقدام عاجلي صورت 
نگيرد، تا چند سال آينده اين شهر به اهواز دوم تبديل می 
شود.رسول زرگرپور، به مناسبت روز درختكاري و آغاز هفته 
 منابع طبيعي، اظهار داشت: اين ش��رايط ويژه، به ما نشان

 مي دهد که بحران گرد و غب��ار و ريزگردها در يك قدمي 
ما اس��ت و اگر امروز اقدام عاجلي صورت نپذيرد، با نابودي 
زمين هاي کشاورزي و ساير تاسيسات، بحران بر ما چيره 

خواهد شد.
وي با بي��ان اينكه يك س��ال و نيم قبل در هي��ات دولت، 
اهم مس��ائل اس��تان را مس��ائل زيس��ت محيطي عنوان 
کردم اف��زود: مجموع��ه اي از معضالت آلودگ��ي هوا، آب 
 و ريزگردها از عمده مش��كالت زيس��ت محيطي اس��تان

 است.

استاندار اصفهان با بيان اينكه معضالت مربوط به ريزگردها 
در استان س��االنه تشديد مي ش��وند تاکيد کرد: متاسفانه 
مقابله با ريزگردها هنوز به عزم عمومي نرسيده و به مطالبه 
اصلي تبديل نشده است و به اين دليل خيلي به آن پرداخته 
نمي ش��ود.  وی اضافه کرد: اين موضوع در حالي است که 
چون کمبود آب به يك مطالبه عمومي تبديل شده است، 
در همه جا به آن پرداخته مي ش��ود.زرگرپور با بيان اينكه 
 مسائل زيس��ت محيطي اس��تان از آنچه که فكر مي شود 
عميق تر اس��ت افزود: کارگروه مربوط ب��ه ريزگردها قبل 
از ابالغ کشوري در استان داير شده اس��ت. وی با اشاره به 
بازديد از تاالب گاوخوني و کانون هاي انس��ان س��از گرد و 
غبار گفت: متاسفانه بشر به طبيعت خيانت بزرگي کرده و 
با تبديل خاک طال به خش��ت کانون هاي بحران را ايجاد و 
با حفر زمين به عمق ۳۰ متر پوش��ش هاي گياهي را نابود 
کرده است که اينها تبديل به کانون هاي اصلي گرد و غبار 

شده اند.
اس��تاندار اصفهان با بي��ان اينكه برخي از س��ودجويان در 
کنار جاده ها اقدام به برداشت خاک کرده اند، افزود: با اين 
اقدام دور از انتظار نيس��ت که در چند سال آينده اصفهان 
به اهواز دوم تبديل ش��ود؛ چرا که در آين��ده امكان مقابله 
وجود نخواهد داش��ت و زمين هاي کشاورزي و تاسيسات 
ديگر نابود خواهند شد.رس��ول زرگرپور ب��ا تاکيد بر اينكه 
نبايد اجازه دهي��م بحران بر ما غلبه کن��د، افزود: مديريت 
ارشد استان آماده است که براي ايجاد و استفاده از ظرفيت 
هاي موجود تامين اعتبار کند.وی تاکيد کرد: براي مقابله 
ب��ا ريزگردها همه مدي��ران بايد مديريت جهادي داش��ته 
باشند و مردم و همه تشكل هاي مردم نهاد بايد به صورت 
جدي حضور داش��ته باشند.اس��تاندار اصفهان اضافه کرد: 
نخستين انتظار از س��من ها، طرح موضوع و شفاف سازي 
و سپس ورود به عرصه عمل و اقدام است.وی با بيان اينكه 

خيران ني��ز بايد به اي��ن عرصه ورود کنند، اظهار داش��ت: 
اين کار ش��ايد از س��اخت بس��ياري از مراکز ديگر واجب 
تر و ضروري تر باش��د. اس��تاندار اصفهان تاکي��د کرد: در 
خصوص تاالب گاوخوني نيز بايد اقدامات اساس��ي صورت 
 گيرد چرا که ديگر برگزاري س��مينار دردي را دوا نخواهد

 کرد.

انتخاب مدیر در ميدان مين ، سخت است
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آگهی فراخوان  عمومی) دو مرحله ای (
مناقصه شماره 48379194و48379197

)كد آگهی  :ر- 93۱69(روابط عمومی شركت فوالد مباركه اصفهان 

موضوع فراخوان : تهیه و تامین تجهیزات ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی افزايش عرض
 نوار نقاله های سیستم شارژ سه عدد از كوره های قوس الکتريکی 

 EPC شركت فوالد مباركه صورت
مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه : ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

توجه : ضمانتنامه فوق بايستی در زمان ارايه پیشنهاد قیمت تهیه گرددو در اين مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی نمی باشد . 
نحوه دريافت مدارک : 

www.msc.ir ۱- از طريق سايت شركت فوالد مباركه - لینك مناقصه و مزايده
www.msc.ariatender.com 2-مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران بنشانی اينترنتی

مدارک الزم : تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مهر و امضای آن ، ارايه مستندات الزم ، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت.
الزم به ذكر است كه شركتها بايد گريد EBCداشته ضمنأ سابقه طراحی واجرای نوار نقاله نیز داشته باشند.

مهلت ارسال مدارک:۱393/۱2/23
نحوه ارسال مدارک:از طريق پس�ت به آدرس اصفهان،كیلومتر75 جنوب غربی ، شركت فوالد مباركه ، س�اختمان مركزی ، قرار دادهای توسعه ، 

صندوق پستی 848۱5-۱6۱
* ارايه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد 

در صورت نیاز به اطالعات فنی به شماره تلفن 6223-۰3۱5273 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3۰۰3-۰3۱5273 تماس حاصل فرمايید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره آگهی:87330025       شماره مجوز:1393-1480

 شرکن انتقال گاز ایران
 منطقه دو عملیات انتقال گاز

شاملی خبر داد:

 ضرورت توجه به امر 
بیابان زدايی در استان

زاينده رود: مديرکل مناب��ع طبيعی اصفهان گفت: 
۳۰ درصد اراضی اس��تان اصفهان بيابانی اس��ت و بر 
اين اساس ضرورت توجه به امر بيابان زدايی و کاشت 
درختان مناسب بريا اين امر بيش از گذشته حس می 
شود.  محمدحس��ين شاملی اظهار داش��ت: به دليل 
مشكالت اشتغال در جامعه، به طور معمول افراد فاقد 
شغل در روستاها و مناطق دامداری راحت ترين شغل 
را خريد چند راس دام می دانند؛ اين در حالی اس��ت 

که به دليل خشكسالی ظرفيت مراتع کم شده است.
وی بيان داشت: بدين شكل با از دست دادن پوشش 
گياهی در مراتع در آينده کانون های بحران فرسايش 
بادی از مناطق بيابانی به سمت مناطق غربی و جنوبی 

اصفهان توسعه پيدا می کند.
 مديرکل منابع طبيعی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
بهره ب��رداری برخی افراد به ش��كل غير مس��تقيم از 
منايع طبيع��ی مانند مع��دن داران گفت: درش��رق 
اصفهان در حالی که کانون بحران 24۰ هزار هكتاری 
در فاصل��ه 2۰ کيلومت��ری اصفهان داري��م، ۹ هزار 
هكتار از اين کانون توس��ط معادن گ��چ بهره برداری 
غير اصولی ش��ده به گونه ای که با حضور در منطقه 
س��جزی ش��اهد گردوخاک گچی از س��مت مناطق 
تخريبی توس��ط معادن هستيم.ش��املی با اشاره به 
تخريب های معادن خاک و ش��ن و ماس��ه گفت: در 
منطقه نطنز 5 هكتار برای معادن سنگ واگذار شده؛  
اما ۱۰۰ هكت��ار تخريب انجام و پوش��ش گياهی در 
منطقه از ميان رفته اس��ت؛  بدين شكل بهره برداران 
 غير مس��تقيم نيز در ح��ال تخريب محيط زيس��ت 

هستند. 
وی ادام��ه داد: زمان��ی که ب��رای حفاظ��ت از عرصه 
 های طبيعی وارد می ش��ويم ، به دلي��ل اينكه عمده 
بهره برداران از اقش��ار ضعيف جامعه هس��تند حتی 
با تعيين خس��ارت، از طرف مقام��ات مختلف تحت 
فشار قرار می گيريم و اين در حالی است که اين امور 
در تشديد خشكس��الی تاثير ويژه ای دارند. مديرکل 
منابع طبيعی اس��تان اصفهان تصريح ک��رد: از ديگر 
مسايل اين حوزه اين است که  اولويت نخست پساب 
فاضالب بايد برای احيای ش��رق اصفهان باش��د؛  اما 
برای صنع��ت و کارخان��ه جات و اراضی کش��اورزی 
غيرمجاز استفاده می شود و اصل کار که  بهبود فضای 
 س��بز و کنترل بيابانزايی اس��ت به فراموشی سپرده
 می شود.  وی با اش��اره به اينكه اولويت نخست ما در 
بخش اعتبارات حفاظت از وضعيت موجود است بيان 
داشت: امسال به لحاظ اهميت مراتع در بحث تصرف 
اراضی ملی، قلع و قمع ط��اق زارها، ورود بيش از حد 
دام مازاد به مراتع، اولويت يك خود را گشت مراقبت 
از اين اراضی قرار داده و ي��ك ميليارد و ۱7۰ ميليون 

تومان برای اين بحث اختصاص داديم.

 
 

اس��تاندار اصفه��ان در نشس��تی ب��ا 
خبرنگاران با اشاره به تخصيص اعتبار 
7۰ درصدی به استان اصفهان از محل 
اعتبارات اس��تانی، ملی و رديف بودجه هاي��ی از جمله جرايم 
راهنمايی و رانندگی، مديريت بحران و... اظهار داش��ت: کل 
اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان اصفهان 628 ميليارد 
تومان بوده است که تا کنون ۹5 درصد در بخش استانی و 75 
درصد در بخ��ش اعتبارات ملی به اس��تان اصفهان تخصيص 
يافته است.رس��ول زرگرپور ب��ا تاکيد بر اينك��ه ميزان جذب 
اعتبارات استانی توسط دس��تگاه های دولتی کمتر از ميزان 
پيش بينی شده بوده است، افزود: البته بايد توجه داشته باشيم 
که دستگاه ها تا پايان تير ماه فرصت جذب اعتبارات را دارند؛  
از اين رو از آنها می خواهيم نس��بت به اين امر توجه بيشتری 
داشته باشند. استاندار اصفهان در ادامه اشاره ای هم به وضعيت 
بارندگی های سطح اس��تان اصفهان طی 6 ماه گذشته کرد و 
افزود: در اين بازه زمانی  ميزان بارندگی استان77/5 ميلی متر 
بوده است که نسبت به ميانگين بارش بلند مدت با کاهش 25 
درصدی روبه رو بوده است.وی با اشاره به کاهش 5۰ درصدی 
بارش ها در مرکز، شرق و شمال شرق شهرستان اصفهان نيز 
بيان داش��ت: پيش بينی های هواشناسی بيانگر بارش هايی تا 
اوسط ارديبهشت سال آينده است که اميدواريم تحقق يابد. 
زرگرپور ادامه داد: همچنين هواشناسی پيش بينی کرده است 
که طی هفته  های آينده کاهش ش��ديد دما را خواهيم داشت 
که اميدواريم اين پدي��ده به محصوالت کش��اورزی و باغات 

آسيبی نرساند.
تغییر نوع بارش ها در حوضه آبريز زاينده رود

وی بارش های حوضه آبريز زاينده رود در س��ال جاری را هم 
اندازه با س��ال گذش��ته عنوان کرد و ابراز داشت: تنها معضل 
کنونی بارش ها دراين حوضه نوع بارش ها بوده که سال گذشته 
در همين زم��ان در ايس��تگاه چلگرد ۱۰۰س��انتی متر برف 

بوده و در حال حاضر اين ميزان به ۳۰ سانتی متر رسيده است. 
زرگرپور تامين آب شرب را از اصلی ترين دغدغه های مسووالن 
استان اصفهان عنوان کرد و افزود: در استان اصفهان در طول 
سال حدود 4۰۰ الی 45۰ ميليون متر مكعب آب در اين بخش 
مصرف می شود و در اين راس��تا کاهش 2۰ درصدی مصرف 
آب در بخش کش��اورزی، صنعت و معدن در دستور کار قرار 
گرفته است.ئوی با اش��اره به پيگيری ذخيره آب استراتژيك 
در دس��تگاه ها و اماکن عمومی اس��تان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: دستور انجام اين طرح به تمام ارگان ها، بيمارستان ها و 
هتل های استان اصفهان داده شده است و تاکنون 57 دستگاه 

نسبت به تحقق آن اقدام کرده ند.
تجهیز 84 دس�تگاه دولتی به سیس�تم كاهنده 

مصرف آب
استاندار اصفهان نصب سيستم کاهنده بر روی کنتورهای آب 
دستگاه  های دولتی، بيمارس��تان ها، مراکز نظامی، هتل ها و 
ساختمان های مسكونی بزرگ را از ديگر طرح های ارائه شده در 
راستای ايجاد امنيت در تامين آب شرب استان اصفهان عنوان 
کرد و ابراز داشت: در اين راستا تاکنون 84 دستگاه در سطح 

استان اصفهان اين سيستم را نصب کرده اند.
وی با تاکيد بر اينكه هر 2۰۰ هزار خانوار می توانند با استفاده 
 از سيس��تم کاهنده مص��رف آب يك مت��ر مكعب ب��ر ثانيه
 صرفه جويی در مصرف آب داشته باش��ند، افزود: اين ميزان 
کاهش مصرف در يك سال به ۹۰ متر مكعب بر ثانيه می رسد.

زرگرپور در ادامه با اش��اره به اجرای طرح کاهش آلودگی هوا 
در شهرستان اصفهان اظهار داشت: اولين طرح اجرايی شده 
در خصوص کاهش آالينده های هوا در ش��هر اصفهان حذف 
مازوت مصرفی نيروگاه ها در ش��هر اصفهان بود که علی رغم 

مخالفت های زياد به موفقيت اجرايی شد.
وی اجرای طرح مقابله با موتورس��يكلت های متخلف را نيز از 
ديگر طرح های در حال اجرا برای کاهش آالينده های ش��هر 

اصفهان دانست و ابراز داشت: اين طرح از روز گذشته به صورت 
جدی کار خود را آغاز کرده است. زرگرپور با اشاره به افزايش 
52 روزه روزهای هوای س��الم در شهر اصفهان افزود: در سال 
گذشته تا ۱7 اسفند 257 روز هوای س��الم داشتيم و اين در 
حالی است که در سال جاری تعداد روزها با هوای سالم ۳۰۹ 

روز بوده است.
اصفهان امسال هوای پاک را تجربه نکرد

وی افزود: از ابتدای س��ال جاری تاکنون شهر اصفهان هوای 
پاک را تجربه نكرده است. اس��تاندار اصفهان با اشاره به اينكه 
در استان س��ه کريدور فرس��ايش بادی وجود دارد، ادامه داد: 
محور خور، آران تا نايين و شهرستان برخوار تا تاالب گاوخونی، 
کريدورهای فرسايش بادی استان اصفهان هستند که بايد مورد 
توجه قرار گيرند. وی در ادامه کاشت طاق زار در کريدورهای 
فرسايش بادی اس��تان اصفهان را امری ضروری عنوان کرد و 
افزود: در اين راس��تا بايد به مدت دو س��ال کل پساب استان 
اصفهان به اين امر اختصاص يابد. زرگرپور ادامه داد: تا دو سال 
آينده بايد ۱۰ هزار هكتار طاق زار در اس��تان اصفهان کاشته 

شود تا از مشكالت بعدی آن جلوگيری کرد.
تغییر 6 مديركل استان تا پايان امسال 

وی در ادامه با اش��اره به تغيير مديرکل هواشناس��ی اس��تان 
اصفهان و رييس بانك مسكن استان طی هفته گذشته افزود: 
تا پايان س��ال نيز در 5 الی 6 مورد مديران استان تغييراتی را 
خواهيم داشت. زرگرپور در خصوص تغيير مديرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان نيز ابراز داشت: حكم مديرکل 
فعلی اين اداره 2۰ اس��فند ماه به پايان می رس��د و از آنجايی 
که حجت االسالم قطبی نيز حكم س��مت ديگری در سازمان 
تبليغات اسالمی را دريافت کرده است به دنبال مديرکل جديد 
در قد و قواره استان فرهنگی اصفهان هستيم. وی با تاکيد بر 
اينكه در حال حاض��ر به دنبال مدير کلی در قد و قواره ش��هر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان هستيم، ادامه داد: در 
اين راس��تا تاکنون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و هنرمندان 
رايزنی هايی را برای انتخاب مدير جديد داش��ته ايم. استاندار 
اصفهان در ادامه با بيان اينكه بايد توجه داشته باشيم در استان 
اصفهان که مانند ميدان مين است علی رغم مديران زيادی که 
دارد انتخاب مديران بسيار سخت است، افزود: در اين راستا بايد 
توجه داشته باشيم که گرايش های سياسی نيروهای اصفهانی 
و عدم س��ازگاری و عدم تحمل همديگر باعث شده است که 
اين اس��تان از توس��عه دور بماند در صورتيكه در استان های 
ديگر چنين وضعيتی وجود ندارد.وی در خصوص اتفاقی که 
اخيرا در کنسرت همايون شجريان در اصفهان اتفاق افتاد نيز 
بيان داشت: افرادی که به چنين اقداماتی دست می زنند بايد 
توجه داشته باشند که هر کنسرتی که برگزار می شود با توجه 
به مجوزهايی که مراجع قانونی به آنها داده، اجرايی می شود و 
اين افراد بايد به احترام قانون هر گونه اعتراضی که دارند را به 
مراجع صدور مجوز اعالم کنند. زرگر پور ادامه داد: بارها به اين 
افراد دلس��وز انقالب تذکر داده ام که از اين افراد بيشتر انتظار 

می رود رفتار قانونمندتری را داشته باشند.
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1-اطالعات مناقصه:
*دستگاه مناقصه گزار:شركت انتقال گاز ایران-منطقه دو عمليات انتقال گاز

* موضوع مناقصه:خرید بيمه نامه های شخص ثالث وبدنه كليه خودروهای شركتی پالک دار)سبک/نيمه سنگين/سنگين(چرخ الستيکی
* محل اخذ اسناد مناقصه:اصفهان-كيلومتر17 جاده اصفهان –نجف آباد-اداره مركزی منطقه دو عمليات انتقال گاز-واحد امور پيمانها-تلفن/نمابر   031-36281413

* مدت اجرا پروژه:یک سال شمسی
* مبلغ تضمين شركت در مناقصه:12/500/000ریال

* مهلت جهت ارایه مدارک واعالم آمادگی:حداكثر 7 روز از تاریخ انتشار آگهی
* تاریخ دریافت و عودت پاكتهای مناقصه:در اسناد مناقصه ذكر گردیده است.

* پيمانکار)بيمه گر(بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه شركت در مناقصه را مطابق با اسناد مناقصه دارا باشد.
* محل،زمان،تاریخ گشایش پاكتها،مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه عينأ در اسناد مناقصه ذكر شده است.

2-محل گشایش پاكتها ی مناقصه: منطقه دو عمليات انتقال گاز
* فرآیند مناقصه: یک مرحله ای- ارزیابی ساده

هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
3-شرایط متقاضيان

*ارایه اصل ویا تصویربرابر اصل مدرک نمایندگی بيمه ویا ارایه گواهينامه وپروانه معتبر از مراجع صالحيت دار در زمينه خدمات پيمان الزامی است.
ضمنأ آگهی فوق در سایتهای ذیل نيز قابل مشاهده می باشد.
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يادداشت

10کلیداساسیبرایصرفهجويی
درپول

1 - به ش��غلی مشغول 
ش��وید که به آن عالقه 
داری��د و به ط��ور کلی 
آنچه را که عالقه دارید 

انجام دهید.
2 - مهمترین اصل در 
سرمایه گذاری از دست 
ندادن آن اس��ت، پس 
مراقب باش��د سرمایه 
شما از دس��ت نرود و تا 
زمانی که مطمئن نش��دید س��ود می کنید به کسی بدهکار 

نشوید.
3 - اگر پول و سرمایه اضافی دارید آن را سرمایه گذاری کنید 
پول های خود را خرج خرید اجناس لوکس و گران نکنید.پول 
اضافی خود را در راهی سرمایه گذاری کنید که منجر به سود 

و افزایش سرمایه شود.
4 - هیچ وقت پول زیاد برای اجناس ندهی��د. با اندکی زمان 
می توانید در زمان حراج اجن��اس را ارزان تر خریداری کنید 

پس کمی صبر کنید.
5 - اطالعات و توانایی و مهارت خود را افزایش دهید. شما در 
آینده می توانید با تواناهایی بیش��تر در موقعیت های بهتری 

قرار بگیرید پس بر روی دانش خود سرمایه گذاری کنید.
6 - وقت را از دست ندهید، زمان هم مانند پول ارزشمند است. 
برای مذاکرات تجاری از قبل آماده باش��ید و تصمیم خود را 

گرفته باشید. 
7 - برای بدهکاری خود چارچوب مشخص کنید. فقط آنچه 
را که توان پرداخت آن را دارید قرض کنید. نخست به دنبال 
تس��ویه بدهی هایتان باش��ید؛ بعد از آن پس انداز پول برای 

سرمایه گذاری.
 8- قب��ل از امضا هر ق��راردادی برای کار ی��ا معامله کاری به 
تمام شرایط آن فکر کنید و سناریوی بدترین حالت را در نظر 
بگیرید؛س پس تمام هزینه های آت��ی را مدنظر قرار دهید و 

تمام موارد یک توافق و قرارداد را برای خودتان شفاف کنید.
9-  ب��ه یک منبع درآمد وابس��ته نش��وید.  ش��روع ب��ه پیدا 
 کردن منابع درآمد دیگر در آخر هفته باش��ید و یا با ش��روع

 س��رمایه گذاری های دیگر که برای شما سود داشته باشد به 
دنبال کسب پول باشید.

 10- خریدهای اضافی خ��ود را کنترل کنی��د. هنگامی که 
قصد انجام تصمیم��ات مالی مهم را داری��د چه خرید چیزی 
و یا پیش��نهاد کاری، از خودتان بپرس��ید چرا این تصمیم را 
گرفته اید. اگر نتوانستید یک جواب قانع کننده پیدا کنید، آن 

تصمیم ارزش اجرایی کردن ندارد.
ذخیره کردن پول کیفیت زندگی را بهبود می دهد و قابل ذکر 
است که درک ش��ما را از پول بیشتر می کند و باعث می شود 

قدر پول را بیشتر بدانید.

ورودمعضلبیکاریپیمانکاران
بهمرحلهبحران

رییس کانون سراس��ری پیمانکاران عمرانی ایران از بیکاری 
گس��ترده در بین ش��رکت های پیمانکاری خبر داد. حس��ن 
سعادتمند در پاسخ به پرسش��ی که مهم ترین مشکل جامعه 
پیمانکاران کش��ور چیس��ت؟ گفت: عدم تناس��ب اعتبارات 
 عمران��ی با تع��داد زیاد ش��رکت های پیمان��کاری مهم ترین

 مشکل ماست. تعداد شرکت ها خیلی بیش��تر از پروژه هایی 
است که تعریف می شود.

 وی ادامه داد: بیکاری قابل توجهی در بین ش��رکت ها داریم 
که با توجه به وضعیت موجود کش��ور االن شدیدتر شده و به 
مرحله بحرانی رسیده است.سعادتمند اظهار کرد: ما به دولت 

راهکار ارائه داده ایم.
 یکی از راهکارهای ما این است که در بخش اجرای پروژه های 
بخش خصوصی، شرکت های پیمانکاری که رتبه بندی سازمان 
مدیریت و برنامه ری��زی دارند به عن��وان مجریان ذی صالح 
شناخته ش��وند تا از ظرفیت آنان به خوبی بهره ببرند.رییس 
کانون سراسری پیمانکاران عمرانی تأکید کرد: چنین کاری 
شرایط برد- برد ایجاد می کند. یعنی هم از ظرفیت شرکت ها 
استفاده می شود و هم اینکه دغدغه و نگرانی مسووالن ساخت 
و سازهای بخش خصوصی در خصوص اجرای درست پروژه ها 

برطرف خواهد شد.
 وی با اش��اره به مطالبات ش��رکت های پیمان��کاری گفت: با 
کاهش ارزش پول ملی باید شرایطی فراهم شود که پرداخت 

مطالبات پیمانکاران طوالنی نشود و پرداخت ها به روز شود.

بیشاز11میلیونتنکاالترانزيت
شد

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفت: در 11 ماهه سال جاری بیش از 
11 میلیون و 281 هزار تن کاال از کشور ترانزیت شد که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته6/2 درصد افزایش 

یافته است. 
محمدجواد عطرچیان افزود: در این مدت از مجموع کاالهای 
ترانزیت شده، 5 میلیون و 97 هزار تن را مواد نفتی و 6 میلیون 
و 183 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده که عمده ترین 
بخش م��واد غیرنفتی کاالهای��ی نظیر مواد س��وختی، انواع 
ترکیبات ش��یمیایی، انواع پنبه، کاالهای س��اختمانی، لوازم 

خانگی، وسایل نقلیه باری و مسافری است.
 وی اف��زود: در مدت زم��ان مذکور، از میان مرزهای کش��ور 
بندرعباس با 3 میلیون و 10 هزار تن معادل26/7 درصد فعال 
ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کاال به شمار می رود و پس از 
آن مرزهای پرویزخان، باشماق و بازرگان در رده های بعدی 
قرار دارند. وی اظهار داش��ت: در زمینه ترانزیت خروج کاال از 
کش��ور، بندر امام با 3 میلیون و 793 هزار ت��ن معادل 33.6 
درصد در رده نخس��ت و پس از آن مرزهای بندرعباس، لطف 

آباد و سرخس در رده های بعدی قرار دارند.

چرابازاررابرنجهاینیمپز
هندیاشغالکرد؟

دبیر انجمن وارد کنن��دگان برنج از هندی  ب��ودن حدود 80 
درصد برنج ه��ای وارداتی به کش��ور خبر داد و ن��ام بیش از 
40 برند برنج هندی که اکنون در کش��ور عرضه می شوند را 
اعالم کرد. مسیح کش��اورز،  با بیان این که برنج های خارجی 
به کش��ور برخالف تولید داخل، تحت برند های مشخص و با 
بسته بندی های نهایتا 10 کیلوگرمی به کشور وارد می شوند، 
گفت: به دلیل شرایط موجود، بازرگانان و وارد کنندگان برنج 
نمی توانند ارتباط مالی با کشور های مختلف دنیا برقرار کنند و 
مجبورند به غیر از تحمل سختی های انتقال ارز آزاد، از طریق 
صرافی ها ش��ش تا هفت درصد هزینه اضافه بابت انتقال پول 
پرداخت کنن��د. وی گفت: وقتی قیمت تمام  ش��ده محصول 
وارداتی باال می رود، تجار ناچارا باید کشوری را انتخاب کنند 
که از نظر مالی ارتباط مناسب تری با ایران دارد و از آنجا که در 
شرایط کنونی به دلیل این که پول نفت در هندوستان بوده و 
مقرر شده به ازای آن مواد غذایی به ایران صادر شود، به راحتی 
تاجران می توانند از ارز مبادله ای اس��تفاده کنند و به همین 
دلیل، عم��ده واردات برنج از هندوس��تان ص��ورت می گیرد. 
کش��اورز ادامه داد: براس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، طی 11 ماهه امس��ال یک میلیون و 77 هزار تن برنج 
به ارزش یک میلیارد و 293 میلیون دالر به کش��ور وارد شد 
که از نظر وزنی39/70 و از نظر ارزشی38/55 درصد کاهش 
را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می دهد؛ 
چرا که تا پایان بهمن  سال گذش��ته یک میلیون و 786 هزار 
 تن برنج ب��ه ارزش دو میلیارد و 104 میلیون دالر به کش��ور

 وارد شده بود. 
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: حدود 85 درصد واردات 
برنج به کش��ور از طریق 32 وارد کننده عض��و این انجمن در 
قالب برندهایی مانند پامچال، خاطره، ترانه، آوازه، یکتا، نگین 
ایرانیان، ویکتوریا، ظریف، زرین مهر، رشا، اتکا، طوبی، کمال 
ملکی، تنها، صفا، محسن، هدهد، گل پسند، زرنشان، آفرین، 
زیتون، یونس، مشهود، سر آشپز، زروان، تراب، مژده، طبیعت، 
عالءالدین، ارگیا، میزبان، احمد، پس��ندیده، هلن، گل نوش، 
بولونی، میع��اد، چی چی نی، میداس، عبدالس��الم و جاجیم 
انجام می شود و مابقی آن توسط ش��رکت بازرگانی دولتی به 

کشور وارد می شود.
وی  با بیان این که در می��ان برنج های وارداتی، س��ه برند در 
شمال کشور کارخانه  دارند و برنج تولید داخل را بسته بندی 
و به بازار عرضه می کنندگفت: با توجه به سهم وارد کنندگان 
بخش خصوصی برنج، می توان گفت ح��دود 80 درصد برنج 
وارداتی هندی، حدود شش درصد پاکستانی و مابقی آن که 

توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد می شود تایلندی است.

4
یارانه اسفندماه،  چهارشنبه شب در حساب سرپرستان خانوار

 سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: چهل و نهمین مرحله یارانه نقدی مربوط 
به اسفندماه ساعت 24 روز چهارشنبه 20 اسفندماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود. میزان یارانه نقدی در این مرحله همانند چهل و هشت مرحله گذشته، 45 

هزار و 500 تومان به ازای هر فرد است. 

هنوز چند روزی به پایان س��ال باقی مان��ده و دولت هم 
به صورت عملی، وارد فضای توزیع میوه های ش��ب عید 
نش��ده؛ این در حالی اس��ت که همین اقدام کافی است 
تا دالالن دست به کار ش��ده و با حضور در میادین اصلی 
میوه و تره بار، میوه های مرغوب را خریداری کرده، انبار 
کنند و در موعد خود به فروش برسانند؛ آن هم البته نه به 
نرخ عادالنه و منصفانه و با سود متعارف؛ بلکه به چندین 
برابر قیمت. گش��تی در میوه فروشی های سطح شهر نیز 
این را به خوبی نش��ان می دهد. میوه های مرغوب کمتر 
در پیش��خوان مغازه ها وجود دارد و بیش��تر میوه ها، کم 
کیفیت هستند و اگرچه قیمت باالیی دارند، اما مشتری 
هم مجبور به تامین مایحتاجش است و باید آن را بخرد؛ 
در حالی که اگر مشتری میوه مرغوب تری را بخواهد، باید 
چند برابر قیمت باالتری بپردازد تا ش��اید از پشت وانت 
و انبار میوه فروشی، دس��تش به میوه مرغوب برسد. در 
عین حال، همان میوه مرغوبی که تا چند روز پیش مردم 
می توانستند با قیمت مناسب خریداری کنند، اکنون در 
میادین اصلی میوه و تره بار با قیمت های گزاف به فروش 
می رسد و البته دالالن هم س��ود خوبی می برند و از این 
فضا راضی هستند. فضایی که به گفته وزیر دادگستری، 
چندان نظارت ها بر آن کارس��از نب��وده و دولت تاکنون 
 نتوانس��ته حتی با حض��ور نیروهای انتظام��ی هم این

 داللی ها را س��امان دهد.حتی رییس اتاق اصناف ایران 

هم که به طور مس��تقیم، میوه فروشی های سطح شهر را 
تحت نظارت دارد و کنترل می کند، در میدان اصلی میوه 
و تره بار پایتخت حضور یافت؛ اما گویا نتوانست کاری از 
پیش ببرد و شبکه داللی سنگین فروش میوه را کنترل 
کند. به هرحال اکنون هنوز نظارت ها نتوانسته وضعیت 
مساعدی را برای میوه فروشان فراهم کند و رضایت مردم 

را به خصوص در ایام پرتقاضا به دست آورد.
پرتقالهای1۲هزارتومانیدرمیاديناصلی

میوهوترهبار
یکی از فروش��ندگان میوه می گوید: در می��دان میوه و 
تره بار قیمت میوه به ش��دت باال رفته است، به خصوص 
پرتقال تا 12 هزار تومان هم عرضه می ش��ود که عمدتا 
پرتقال های جنوب و بسیار شیرین هستند که مشتریان 

فراوانی هم دارند.
 این نوع پرتقال تا هفته گذش��ته، نهایتا به قیمت 6 هزار 
تومان به فروش می رسید؛  اما اکنون در میدان اصلی میوه 
 و تره بار، به قیمت 12 هزار تومان عرضه می ش��ود. وی

 م��ی افزاید: میوه فروش��ان ه��م عمدتا ای��ن پرتقال را 
خریداری نمی کنند، چون اگر همین پرتقال را بخواهند 
با 30 درصد س��ود هم بفروش��ند، قیمت یک کیلوگرم 
پرتقال مرغوب جنوب به 15 هزار و 500 تومان می رسد، 
در حالی که هیچ مشتری به خصوص در مناطق مرکزی 
و شرقی شهر حاضر به خرید آن نیس��ت.  شاید مناطق 

شمالی آن هم برای سفارتخانه ها و برخی محافل خاص، 
چنین پرتقالی خریداری شود.یکی دیگر از فروشندگان 
می گوید: قیمت میوه ظرف روزهای گذشته به شدت 
باال رفته اس��ت و عمال میوه مرغوب هم در میادین به 
دست نمی آید، مردم هم توقع دارند که میوه با کیفیت 
مناسب و قیمت در دسترس آنها باش��د. وی می افزاید: 
هر مغازه داری با توجه ب��ه هزینه های خود، نرخ میوه را 
تعیین می کند و متاس��فانه نظارت هم به خوبی صورت 
نمی گیرد؛مگر فردی با توجه به عقاید شخصی و مذهبی 
خود، سود معقول را رعایت کند. در غیر این صورت هیچ 
مشتری نمی تواند از مغازه دار بپرسد که چرا میوه اینقدر 

گران است.
کاهشقدرتخريدمردمدرروزهایپايانی

سال
گرانی می��وه در مغازه ها 
 س��بب ش��ده ت��ا ب��ازار

 وانت بارهای��ی که میوه 
م��ی فروش��ند، بهت��ر 
باش��د. آنها ب��ه کوچه ها 
و خیابان ه��ا می رون��د و 
 مردم را به خرید ترغیب

 می کنن��د؛ اگرچه چند 
روزی اس��ت که کمتر از 
آنها هم خبری است و به 
دلیل گران��ی میوه، گویا 
 آنها هم دس��ت ب��ه کار 
ش��ده اند تا می��وه های 
خری��داری ش��ده خود 
را دس��ته بن��دی کرده و 

مرغوب هایش را برای بازار ش��ب عید بفروشند.در عین 
حال، مردم هم از بازار این روزهای میوه ش��کایت دارند 
و معتقدند که قیمت بس��یار باال رفته و از س��وی دیگر، 
کیفیت هم پایین آمده اس��ت، آنها از دولتمردان انتظار 
دارند تا اگر هم ش��ده توزی��ع پیش از موع��د میوه را در 
دس��تور کار قرار دهند؛ تا بلکه حساب و کتاب دالالن بر 
هم خورد و قیمت ها در بازار بشکند.اما به هرحال، قدرت 
خرید مردم در این روزها به شدت کاهش یافته و زمینه 
برای کم رونق شدن بازار میوه فراهم شده، البته استقبال 
از خرید میوه در میادین میوه و تره بار سطح شهر باالتر 
رفته و به همین دلیل، جمعیت زیادی در این میادین به 
چشم می خورند، اگرچه به تبع بازار و میدان اصلی میوه 
و تره بار، باز هم قیمت در میادین میوه و تره بار شهرداری 
هم اندکی افزایش یافته است، اما به هرحال برای مردم 
قابل تحمل تر از مغازه هایی است که میوه را به هر نرخی 

عرضه می کنند.

نیرویانتظامیهمحريفدالالننوروزینشد؛

شمارش معکوس برای شکل گیری بازار سیاه میوه
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زاويهديد

افزايش۲0درصدی
تولیدگازدرسال93

آغازبهکارستاد
بحرانخشکسالی

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: میزان تولید گاز در سال 
جاری نسبت به سال 92 حدود 20 درصد افزایش داشته است.  منوچهر 
طاهری با بیان اینکه دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران مدیریت 
یکپارچه و همزمان ش��بکه گاز کش��ور را برعهده دارد اضافه کرد: در 
سال93 با فعالیت فازهای 12،15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی، میزان 
100 میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز کش��ور اضافه شد که این 
میزان تولید در پاالیشگاه های کشور پاالیش و از طریق خطوط انتقال، 
منتقل شده است.  مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
اینکه تحقق این میزان تولید با همت و تالش های همه کارکنان صنعت 
نفت صورت گرفته است، اظهار داشت: نزدیک به 20 درصد تولید سال 

قبل به تولید سال 93 اضافه شده است.

وزیر نیرو با اش��اره ب��ه اینکه ریی��س جمهور ب��ا اختصاص ه��زار و200 
میلیاردتومان اعتبار اضطراری برای آب ش��رب موافقت کرده است، گفت: 
تدابیر الزم آبرسانی تابس��تان 94 در دس��تور کار قرار گرفته است.حمید 
چیت  چیان با بیان اینکه با شرایط خاصی از نظر منابع آب در کشور مواجه 
هستیم اظهار داشت: در این شرایط، مسوولیت و فشار بر دوش وزارت نیرو 
است و باید از تمام تدابیر برای مدیریت شرایط سخت کنونی استفاده کنیم 
تا آسیبی متوجه مردم نشود. وزیر نیرو با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت 
س��تادهای بحران خشکس��الی برای تامین آب ش��رب، بیان داشت: طی 
 نشست  هایی که با معاونت برنامه  ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهوری

 داش��ته  ایم، مقرر ش��ده دو میلیارد دالر اعتبار برای طرح  های آب کشور 
اختصاص یابد.

عباس آخون��دی، وزیر راه وزیر راه و شهرس��ازی با 
ارسال نامه ای به بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار نصب 
و راه اندازی جایگاه های سیار بنزین در برخی از آزاد 
راه های جدی��د احداث برای ایام نوروز س��ال جاری 

شده است. 
در ای��ن نامه وزی��ر راه خطاب به وزی��ر نفت، تاکید 
کرده اس��ت که با توجه به تکمیل برخی از اتوبان و 
آزادراه ها و آماده نبوده جایگاه های سوخت در دست 
س��اخت، به منظور تامین رفاه مردم و ارائه خدمات 
در روزه��ای پایانی س��ال و ایام نوروز نص��ب و راه 
 اندازی جایگاه های س��یار بنزین در دستور کار قرار

 بگیرد.
 س��ید ناصر س��جادی با بیان اینکه تمام��ی تدابیر 
الزم به منظ��ور تامی��ن و پایدار بنزی��ن و گازوییل 
مورد نی��از مردم در ای��ام نوروز به کار گرفته ش��ده 
اس��ت گفته اس��ت: هم اکنون ذخایر اس��تراتژیک 
بنزی��ن کش��ور در ش��رایط مطلوب��ی ق��رار ندارد 
و هی��چ گون��ه نگران��ی ب��رای تامی��ن بنزی��ن و 
 گازویی��ل م��ردم در روزه��ای پایانی س��ال وجود

 ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اع��الم اینکه برای نوروز س��ال جاری عالوه 
ب��ر س��ه ه��زار و 300 جای��گاه بنزی��ن و گازوییل 
در کش��ور آماده ارائه خدم��ات به مردم هس��تند، 
تصری��ح کرده اس��ت: ع��الوه ب��ر ای��ن راه اندازی 
جایگاه های س��یار س��وخت در برخ��ی از بزرگراه 
 ها و آزاد راه های کش��ور ه��م در دس��تور کار قرار 

دارد.
  این مق��ام مس��وول با اش��اره ب��ه مکاتب��ات وزیر 
راه و شهرس��ازی با وزارت نفت، اظهار داش��ت: در 
برخی از آزاد راه های جدید احداث کش��ور همچون 
آزادراه حرم تا ح��رم در حد فاصل قم تا گرمس��ار، 

جایگاه های در دست ساخت برای ایام نوروز آماده 
بهره برداری نمی ش��وند، اظهار داشته است: از این 
رو قرار است در این مسیرهای تعدادی جایگاه های 

سیار سوخت نصب و راه اندازی شود.
 س��جادی با تاکید بر اینکه راه ان��دازی جایگاه های 
س��یار س��وخت برای ش��رایط اضط��راری و خاص 
اس��ت، بیان کرده اس��ت: با تکمیل و بهره برداری 
از جایگاه های در دس��ت س��اخت، عم��ال جایگاه 
 های س��یار در این مس��یرها جم��ع آوری خواهند

 شد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با ی��ادآوری اینکه س��ال گذش��ته در برخی 
از مس��یرها همچ��ون اس��تان ایالم و خوزس��تان 
که در مس��یر حرک��ت کاروان ه��ای راهی��ان نور 
ق��رار داش��ت چندی��ن جایگاه س��یار نص��ب و راه 
اندازی ش��د اف��زوده اس��ت: ب��ر این اس��اس برای 
ن��وروز س��ال ج��اری ه��م راه ان��دازی چندی��ن 
 جایگاه س��یار س��وخت در دس��تور کار قرار گرفته

 است.

 صادر کننده برتر کش��ور با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
قانون مدونی برای صادرات در کشور وجود نداردگفت: قانون 
صادرات کشور بر مبنای صادرات نفتی است و برای صادرات 
غیر نفتی هنوز قانونی تعیین نشده اس��ت و این امر باعث 
سلیقه ای برخورد کردن با امر صادرات در کشور شده است.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، س��ید احم��د رضا 
 زاده در نشس��تی با خبرن��گاران با بیان اینکه شناس��ایی 
چالش های تولید، کش��اورزی و صادرات اس��تان اصفهان 
امری ضروری است، اظهار داشت: در این راستا تسهیل امور 
برای فعالیت های اقتصادی در سطح کشور و به ویژه استان 

اصفهان امری ضروری است.
وی رمز موفقیت کشورهای در حال توسعه از جمله چین، 
ترکیه و دیگر کشورهای از این دست را توجه به صادرات و 
تقویت تولید داخلی عنوان کرد و ابراز داشت:  این در حالی 
است که کشور ایران با دارا بودن 10 درصد از منابع طبیعی و 
یک درصد از جمعیت جهان هنوز به جایگاه خوبی در جهان 

دست نیافته است.
 ص��ادر کنن��ده برت��ر کش��ور در ادامه با اش��اره ب��ه عدم
 سرمایه گذاری های مناسب در استان اصفهان افزود: استان 
اصفهان استان سرمایه گریزی است و این در حالی است که 
باید تمهیدات الزم برای رشد سرمایه گذاری در این استان 

فراهم گردد.
دراس�تاناصفهانزيرس�اختهایص�ادراتکاال

فراهمنیست
وی در ادامه با تاکید بر اینکه متاس��فانه در استان اصفهان 
زیرساخت های صادرات کاال فراهم نیست، ادامه داد: در این 
راستا ضروری است که تسهیالت الزم برای توسعه صادرات 
در دستور کار قرار گیرد. رضازاده با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر قانون مدونی برای صادرات در کش��ور وجود ندارد  
افزود: قانون صادرات کش��ور بر مبنای صادرات نفتی است 
و برای صادرات غیر نفتی هنوز قانونی تعیین نش��ده است 
و این امر باعث س��لیقه ای برخورد کردن با امر صادرات در 

کشور شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر عالوه بر 
عدم وجود قانون مدون،  نبود زیر ساخت های مورد نیاز برای 
صادرات نیز مشکالتی را برای فعاالن این عرصه ایجاد کرده 
است، افزود: در این راس��تا ضروری است که دولت نسبت 
به توسعه زیر س��اخت های راه های ریلی و آبی برای انجام 

صادرات بیشتر توجه داشته باشد.
صادر کنن��ده برتر کش��ور با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
فعالی��ت صادرکنندگان کش��ور ب��ه وی��ژه در بحث فوالد 
بیش��تر حول محور رقابت کیفیتی می چرخد، ادامه داد: 
ایران و ب��ه ویژه اس��تان اصفهان ظرفیت ه��ای باالیی در 
بحث تولید م��واد با کیفیت در بخش ف��والد دارد و این در 
 حالی اس��ت که مش��کالت حمل، این امتی��از را به خطر
 می اندازد. وی شناسایی ظرفیت های گردشگری موجود 
در استان اصفهان برای تمام مردم دنیا را نیز ضروری عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: اکثر فعاالن اقتصادی که برای انجام 
کارهای اقتصادی ب��ه اصفهان می آیند بیش��تر مجذوب 
ظرفیت های گردشگری این شهر می شوند و این در حالی 
است که از برند سازی اصفهان به عنوان قطب گردشگری 

دنیا غافل مانده ایم.

قانونمدونصادراتغیرنفتیدرکشوروجودنداردعرضهبنزيننوروزیدراتوبانهایکشور
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خود،سودمعقولرا
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جشنواره های پایتخت فرهنگی اسالم 
توسط خود اصفهانی ها مدیریت شود

 مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی گفت: الزم است جشنواره 
های برگ��زار ش��ده در پایتخت فرهنگی اس��ام توس��ط خود 

اصفهانی ها مدیریت شود.
 مهدی مسعودش��اهی همچنین در مراسم افتتاحیه هفته فیلم 
حسنات با یادکردن از زاون قوکاسیان اظهار داشت: زاون شبانه 
روز برای نسل جوان زحمت می کشید و امیدواریم شما جوانان 
با کارهای نیک خود نام و یاد عزیزانی چون وی را در تاریخ حفظ 
کنید.وی با اشاره به اینکه جایگاه جشنواره حسنات در ارتقای 
فرهنگ کشور بی بدیل است تاکید کرد: الزم است با مساعدت 
ارگان های ذیربط بستری که در راستای نهادینه سازی فرهنگ 
نیکوکاری جشنواره توسط کانون حسنات فراهم شد ادامه پیدا 
کند تا وسعت نظر افرادی که در بخشهای فرهنگی فعالیت می 

کنند در تاریخ نیز باقی بماند.
دبیر جشنواره کودک تاکید کرد: جشنواره حسنات در واقع برای 
آینده ایران و در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی فعالیت می کند 

تا نسل جوان را از مخاطرات دنیای کنونی نجات دهد.

فضای مجازی در برنامه ششم نظام 
جمهوری اسالمی گنجانده می شود

مشاور دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی گفت: اصلی ترین کار 
سال 9۴ شورا، تدوین برنامه ششم نظام جمهوری اسامی است 
و تمام تاش ای��ن بوده تا موضوع فضای مج��ازی در این برنامه 
گنجانده شود. حسن نجفی س��والری، مشاور دبیر شورای عالی 
فضای مجازی، با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی از 
زمان تأسیس تا کنون اظهار کرد: 17 اسفند سال 1390 مصوبه 
قانونی برای تأسیس ش��ورای عالی فضای مجازی از سوی مقام 
معظم رهبری ایجاد شد و تصور نمی ش��د که تأسیس شورا در 
تطور دولت ها به این اندازه چالش هایی ایجاد کند؛ اما متأسفانه 
شورای عالی فضای مجازی در این سال ها برای اثبات خود مسیر 
طوالنی را طی کرده که همین  امر انرژی بس��یاری از آن گرفته 
اس��ت. وی افزود: ش��ورای عالی فضای مجازی از این معبرهای 
سخت عبور کرده  و هم اکنون به یک تأیید جمعی از باب نیازش 
رس��یده اس��ت. تقریبا همه به این نتیجه رس��ید ه اند که فضای 
مجازی یک واقعیت علمی در زندگی مردم، در اداره امور کشور، 
در مسائل فرهنگی و حتی تأثیر در امور اقتصادی و نظامی جامعه 
است.  وی تصریح کرد: اولین چالش موجود درک فضای مجازی 
است یعنی رهبران نظام و مسووالن کشور و بخش های فرهنگی 
نظام باید به درک واقعی از فهم فضای مجازی پیدا کنند. آنها باید 
وارد میدان شوند و به درک گسترده  فضای مجازی دست یابند. از 
ابتدا تا کنون و از دوره مسوولیت بهابادی تا انتظاری،  اقداماتی در 
دو بخش برنامه ریزی و ایجاد همگرایی و هماهنگی بین سازمان 
ها و نهادهای دخیل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است 
که در برخی ام��ور موفق و در برخی دیگر باید تاش بیش��تری 

کنند تا به موفقیت برسند.

مناره  از ریش��ه » ن��ار« به معنی 
آتش گرفته شده است. در گذشته 
مناره ها مکان هایی برای دیده بانی 
به ش��مار مي آمدند و زرتشتیان 
در آن ها آتش روش��ن می کردند. 
روش��نایی آتش، شب ها به کمک 
مس��افران و کاروان ه��ا می آمد و 
آن ها را به مس��یر درست هدایت 

می کرد.
بعد از اسام مناره ها به علت قامت 
بلندش��ان تبدیل به مکانی برای 
گفتن اذان شدند. تعدادی از این 
مناره های زیبا در پایتخت فرهنگ 
و هنر اس��امی س��اخته شده اند. 
اصفهان شهر مناره هایی است که 
بانگ ملکوتی ش��ان جان عاشقان 

را می نوازد. 
منارجنبان، تنها س�ازه 

لرزان کشور
منارجنبان این قدیمی ترین مناره 
اصفهان که نام » تنها سازه لرزان 
کشور« را با خود دارد به گونه ای 
است که با لرزاندن یک مناره، مناره 
دیگر به ارتعاش در می آید. به علت 
ظرافت ای��ن مناره ای��ن ارتعاش 

چشمگیر است. 
س�اربان، جذاب ترین و 

مرتفع ترین مناره اصفهان
ای��ن من��اره ب��ا 5۴ مت��ر ارتفاع 
جذاب تری��ن و مرتفع ترین مناره 
اصفهان اس��ت. این مناره از س��ه 
طبقه بدون پایه س��اخته شده و 
ارتف��اع آن حدود ۴8 متر اس��ت، 
زیبایی این بنا مدیون آجر چینی 
بر جس��ته، آجرهای تراش��یده و 
کاشی معرق به سبک خط کوفی 

ریحان است. 
چهل دخت�ران، دومین 

مناره تاریخی ایران
مناره چهل دختران از نظر قدمت 
دومین من��اره تاریخ��ی در ایران 
اس��ت که ب��ا تزئین��ات آجری و 
کتیبه هایی به خط کوفی و نسخ 

قدیمی آراسته ش��ده است. علت 
نام گذاری این مناره به رسوم مردم 
اصفهان باز می گردد. در گذش��ته 
دختران دم بخت پای پله های این 
مناره می نشستند و به عابران گرد 
و تعارف می کردند تا بختشان را باز 
کنند. این بنا از دوران سلجوقیان 
به یادگار مانده و در محله جویباره 

اصفهان واقع شده است.
مناره باقوشخانه، یادگار 

قرن دوران ایلخانی
این مناره یکی از دو مناره ای است 
که در دو س��وی مس��جد مصلی 
قرار دارد اما متاس��فانه جفت آن 
از میان رفته است. وجه تسمیه این 
مناره به دلیل مج��اورت آن با باغ 
سلطنتی است که در آن پرندگان 
ش��کاری پادش��اهان نگه��داری 

می شده است.
مناره ه�ای دارالضیافه، 
خوش نقش تری�ن مناره هاي 

اصفهان
می توان مناره ه��ای دارالضیافه را 
از خوش نقش تری��ن مناره ها نام 
گذاشت. این دو مناره با تزئینات 
مقرن��س کاری مزین ش��ده اند. 
کتیبه هاي این دو من��اره به خط 
نسخ است و سبک تزیینات این بنا 

آنرا به دوره مغول مربوط می کند.
مناره�ای دردش�ت و

 بخت آغا
دو مناره دردش��ت و بخ��ت آغا از 
بناه��ای تاریخی اصفهان اس��ت. 
متاسفانه کتیبه یکی از مناره ها از 
بین رفته؛ اما کتیبه مناره دیگر که 
باقی است به خط بنایی آجری بر 

زمینه کاشی فیروزه ای است.
دیگر مناره های اصفهان به شرح 

زیر هستند؛
مناره ره��روان، مناره گلدس��ته، 
من��اره عل��ی، من��ار زی��ار، مناره 
گلپایگان،مناره و مسجد برسیان، 

مناره و مسجد جامع گار.

 راه اندازی تئاتر شهر این روزها بیم و امیدهایی را در بین 
تئاتری های اصفهان ایجاد کرده اس��ت و این در حالی 
اس��ت که تصویب پروژه راه اندازی تئاتر شهر هنوز به 

عللی از سوی مدیریت شهری درجا می زند.
به گ��زارش زاینده رود ب��ه نقل از مهر، تئاتر در ش��هر 
اصفهان سابقه ای چند صد س��اله دارد؛ به گونه ای که 
در سال  های بسیار دور چهار گوشه  میدان عظیم نقش 
جهان،  روزها اغلب پوشیده از چادر دست فروشان بود و 
شب ها میدان بازیگران، شعبده بازان، خیمه شب بازان،  
بند ب��ازان،  درویش��ان و قصه گوی��ان می ش��د. دوران 
شاه عباس صفوی در اصفهان را می توان دوران نمایش 
اصفهان دانست؛ چرا که در این بازه زمانی هنرمندان و 
شاعران در قهوه خانه ها می نشستند و مجالس شعر و 

شادی برپا می کردند.
 اما این روزها تئاتر اصفهان آواره ش��ده و وعده و وعید 
مسووالن در خصوص راه اندازی تئاتر شهر راه به جایی 

نبرده است.
تخصیص زمینی در مرکز ش��هر اصفهان و در خیابان 
چهارباغ عباس��ی برای اح��داث تئاتر ش��هر اصفهان 
و کلنگ زن��ی این پروژه در 5 اردیبهس��ت ماه س��ال 
گذش��ته روزنه امیدی را برای فعاالن ای��ن هنر ایجاد 
کرد که با گذش��ت حدود ۲ س��ال از ای��ن کلنگ زنی 
 هن��وز اقدام��ی عملیاتی در این راس��تا انجام نش��ده

 است.

الیحه ش�هرداری در خصوص تئاتر ش�هر 
شفاف نیست

اما دراین میان فتح اهلل معین، عضو شورای اسامی شهر 
اصفهان با اشاره به الیحه شهرداری در خصوص خرید 
زمین موقوفه موجود در چهارباغ عباسی برای راه اندازی 
تئاتر ش��هر می گوید: ش��هرداری متقاضی خرید این 
زمین است و تاکنون دو الیحه برای این طرح به شورای 

اسامی شهر اصفهان ارایه کرده است.
 وی با بیان اینکه الیحه شهرداری اصفهان در خصوص 
راه اندازی س��الن تئاتر اصفه��ان همراه ب��ا راه اندازی 
مجموعه تجاری نیز اس��ت ادامه می دهد: ش��هرداری 
می خواهد طرحی را برنامه ریزی کند که در آن مجموعه 
تجاری راهی برای فروش ویژه آثار هنری و فرهنگی را 
داشته باشد و در انتهای آن تئاتر شهر را نیز  راه اندازی 

کند.
این عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان با تاکید بر 
اینکه هنوز اعضای ش��ورای ش��هر با الیحه ارس��الی 
از س��وی ش��هرداری ب��رای خری��د زمی��ن چهارباغ 
ب��رای تئات��ر ش��هر موافق��ت نکرده ان��د می  افزای��د: 
الیح��ه ش��هرداری در خص��وص نح��وه خری��د و 
همچنی��ن وضعیت مس��تاجران فعلی ای��ن مجتمع 
تج��اری برای اعضای ش��ورا ش��فاف س��ازی نش��ده 
 اس��ت و ش��هرداری بای��د این امر را ش��فاف س��ازی

 کند.

وی ادامه می ده��د: ش��هرداری بای��د در الیحه خود 
مشخص کند که تسویه حساب با مس��تاجران فعلی 
مجتمع تج��اری روبه روی مدرس��ه چهارباغ بر عهده 
خریدار اس��ت و یا فروش��نده و همچنین در خصوص 
خرید زمین پش��ت این مجتمع و نحوه توسعه آن نیز 

برای اعضای شورا شفاف سازی کند.
شورایی  ها از تصویب الیحه تئاتر شهر نترسند

سید مرتضی س��قاییان نژاد، ش��هردار اصفهان نیز در 
این باره می گوید: الیحه ارایه شده به شورای اسامی 
ش��هر اصفهان در خصوص خرید زمی��ن و راه اندازی 
تئاتر شهر برای اعضای ش��ورا شفاف سازی شده است 
و تمام کارهای کارشناسی برای این پروژه نیز صورت 

گرفته است.
 وی که معتقد اس��ت اعضای ش��ورای اس��امی شهر 
اصفهان بر سر قیمت پیشنهادی برای خرید این زمین 
مش��کل دارند، افزود: باید توجه داشت که تمام هزینه 
این زمین به کام تئاتر نیس��ت و نباید منت هزینه این 

پروژه را بر سر تئاتر گذاشت.
وی در ادامه با بیان اینکه ش��هرداری قصد دارد زمین 
پشت مجتمع تجاری و محل س��ابق سینما مولن روژ 
را خریداری کندگفت: با خریداری این زمین مجموعه 
تجاری و سالن تئاتر شهر اصفهان در زمینی به مساحت 

5 هزار متر به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار اصفهان که معتقد است اعضای شورای اسامی 
ش��هر اصفهان نباید از تصویب الیحه ش��هرداری در 
خصوص راه اندازی سالن تئاتر شهر بترسند می گوید: 
طرح تئاتر شهر اصفهان در حال آماده شدن است و پس 
از تصویب شورای اسامی شهر اصفهان آغاز بکار خواهد 
کرد. وی مدت زمان بهره برداری از این پروژه را از زمان 

آغاز بکار 18 ماه عنوان می کند.
شهرداری باید پول سرقفلی فروخته شده 

تئاتر شهر را پرداخت کند
ابراهیم پرچمی، مدیر عامل پروژه مصلی اصفهان که 
در واقع مالک فعلی زمین موقوفه ای است که قرار است 
تئاتر شهر در آن راه  اندازی شود نیز،  در خصوص نحوه 
واگذاری این زمی��ن و مجتمع تجاری به ش��هرداری 
می گوید: در حال حاضر ما آمادگی کامل برای واگذاری 

این زمین به شهرداری اصفهان را داریم.
وی در خصوص مستاجران این مجتمع نیز می گوید: 
این مجتمع 5 مستاجر و یک سرقفلی فروخته شده دارد 
که مستاجران به محض اعام ما تخلیه خواهند کرد. 
مدیرعامل پروژه مصلی اصفهان در خصوص سرقفلی 
فروخته شده این مجتمع نیز ادامه می دهد: بر اساس 
قرار دارد خریدار این مجتمع باید پول سرقفلی فروخته 

شده در این مجتمع را پرداخت کند.

عصرصفویه، دوران  طالیی نمایش اصفهان  بود

واگرها! تئاتراصفهان،پشتدروازهاما
اصفهان،پایتخت  مناره های کشور است
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي سعيد فدائي پنجهزاري فرزند يداله باارائه دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهل و نه 
سهم و يك سوم سهم مشاع از 1624 سهم ششدانگ پالك 21/656 باقيمانده واقع در 
رشكنه بخش يك شهرضا گرديده اند كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 62342  صفحه 
584 دفتر 381 بنام زهرا انصاريپور صادر شده كه نامبرده مالكيت خود را به موجب 
انتقال  پنجهزاري  فدائي  يداله  به  شهرضا   145 دفتر   82/12/25–2793 شماره  سند 
شهرضا  دفتر145    85/8/21–17439 سند  بموجب  را  خود  مالكيت  نيز  نامبرده  داده 
سند  درخواست صدور  نامبرده  اينك  كه  است  داده  انتقال  پنجهزاري  فدائي  به سعيد 
مالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
اي كرده كه  به ملك مورد آگهي معامله  نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت  يك 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  سند معامله 
 تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

12/257 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك بائره پالك شماره 4373 واقع در 
كوی مون اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی به نام خانم زهرا مالئی اردستانی فرزند حسين و غيره در جريان ثبت می باشد و 
تحديد حدود آن به علت عدم حضور مالكين از نوبت تحديد حدود خارج گرديده اينك بنا 
به درخواست متقاضی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در 
روز دوشنبه مورخه 1394/1/10 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين مجاور اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار: 1393/12/18 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي سعيد فدائي پنجهزاري فرزند يداله با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت نودوهشت 
سهم ودو سوم سهم مشاع از 1624 سهم ششدانگ پالك 21/656 باقيمانده واقع در 
رشكنه بخش يك شهرضا گرديده اند كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 2241 صفحه 148 
موجب  به  نامبرده  كه  وسندصادرشده  شهرضاثبت  عليرضاآقاسي  نام  به   294 دفتر 
سند شماره 2793–82/12/25 دفتر145 شهرضا به يداله فدائي پنجهزاري انتقال داده 
نامبرده نيزمالكيت خودرابموجب سند 17439–85/8/21 دفتر 145 شهرضا به سعيد 
فدائي پنجهزاري انتقال داده است كه اينك نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني 
نوبت  يك  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  اجراي  در  كه  است  نموده 
دراجراي  كه  كرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملك  به  نسبت  كه هر كس  آگهي مي شود 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس  نامه اصالحي  ماده 120آئين 
يا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  كه  كرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملك  به  نسبت 
از  ده روز پس  بايست ظرف مدت  باشد مي  نزد خود مي  مالكيت  مدعي وجود سند 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت ياسندمعامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
يا  مالكيت  .واگرسند  نمود  خواهد  تسليم  متقاضي  وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند 
 تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
12/227 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك مزروعی پالك 1612 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
حسن ناجی زواره فرزند علی مدد و غيره در جريان ثبت است بعلت اينكه قبال تحت 
پالك ثبتی 1677 اظهار وآگهی شده و اظهارنامه ثبتی آن اصالح گرديدو تحديدحدود 
اخير  قسمت  دستور  به  بنا  اينك  شده  نجام  ا   1677 پالك  تحت  قبال  نيز  آن  عمومی 
ماده 15قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 
مورخه  1394/01/16 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد .لذا بموجب 
اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه درساعت و روز مقرر در اين 
از  آگهی در محل حضوريا بند.اعتراضات ما لكين مجاور مطا بق ماده 20قانون ثبت 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا30روز پذيرفته خواهدشد ، معترض ظرف مدت 
مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  ادره  اين  به  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
 ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست اخذ و به اين  اداره تسليم نمايد. م الف:512 

تاريخ انتشار 1393/12/18 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
اخطاریه

نشانی  به  عبدا...  فرزند  ارجنگی  اسدی  ولی   2090/93 پرونده:  شماره   12/277
خ سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  2 شورای  شعبه  محل حضور  مجهول المكان 
– ارباب وقت حضور: يك هفته پس از نشر آگهی ساعت صبح – اداری علت حضور: 
الف:34796  نماييد.م  مراجعه  شعبه  به  كارشناسی  نظريه  رويت  جهت  نفقه:   مطالبه 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطاریه

نشانی  به  عبدا...  فرزند  ارجنگی  اسدی  ولی   2091/93 پرونده:  شماره   12/278
خ سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  2 شورای  شعبه  محل حضور  مجهول المكان 
اداری علت حضور:   – از نشر آگهی ساعت صبح  يكهفته پس  ارباب وقت حضور:   –
الف:34797  نماييد.م  مراجعه  شعبه  به  كارشناسی  نظريه  رويت  جهت  نفقه:   مطالبه 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/279 در خصوص پرونده كالسه 1463/93 خواهان محسن واعظ دليلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت رسول خشوعی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   94/2/13
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34780 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/280 در خصوص پرونده كالسه 1362/93 خواهان محسن واعظ دليلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت رسول خشوعی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
94/2/13 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34781 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/281 شماره دادنامه: 9309970351501601 شماره پرونده: 9309980351500800 
شماره بايگانی شعبه: 930826 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسكريه – سيد امين 
 جوادی با وكالت آقای ياسر شيروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان – خ شيخ صدوق شمالی

ط4 خواندگان: 1-   – اعتباری عسكريه  و  مالی  ساختمان   – مفيد  راه  روبروی سه   –
آقای مسعود احمدی 2- آقای محمدعلی مالكی 3- آقای مهرداد احمدی 4- آقای محمد 
احمدی 5- خانم صفورا قاسميان همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه 
از  با استعانت  تصميم دادگاه: با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 
خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نمايد. رای دادگاه: آقای ياسر شيروانی زاده به 
وكالت از موسسه مالی و اعتباری عسكريه به طرفيت آقايان 1- مسعود احمدی فرزند 
محمد 2- مهرداد احمدی فرزند محمد 3- محمد احمدی فرزند نقی 4- محمدعلی مالكی 
فرزند غالمرضا 5- صفورا قاسميان فرزند محمدتقی دادخواستی به خواسته محكوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت يكصد و سی ميليون ريال بابت اخذ تسهيالت از موسسه 
است  نموده  تقديم  قرارداد  تاديه وفق  تاخير  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  خواهان 
ايرادی  و  نكرده  در جلسه رسيدگی شركت  اخطاريه  قانونی  ابالغ  علی رغم  خواندگان 
به  نسبت به مستندات تقديم ننموده اند با عنايت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً 
مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی ماده 10و230 قانون مدنی قانون عمليات بانكی بدون ربا و 403 قانون تجارت 
 – خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  سی  و  يكصد  پرداخت  به  متضامنًا  را  خواندگن 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست)93/7/6( تا زمان وصول كه بر مبنای 
قرارداد منعقده )به ازای هر روز 136020 ريال( و كليه خسارات دادرسی از جمله هزينه 
نشر آگهی چهارميليون و سيصد و بيست هزار ريال بابت حق الوكاله و چهارميليون و 
دويست و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد رای 
صادره غيابی ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و 
سپس ظرف بيست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33481 راجی رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/282 شماره دادنامه: 9309970351501602 شماره پرونده: 9309980351500801 
شماره بايگانی شعبه: 930827 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسكريه – سيد امين 
جوادی با وكالت آقای ياسر شيروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان – خ شيخ صدوق 
ط4   – عسكريه  اعتباری  مالی  موسسه  ساختمان   – مفيد  راه  روبروی سه   – شمالی 
خواندگان: 1- آقای مجيد اميرشاه كرمی 2- آقای محمد عطابخش 3- خانم مهين باديه 
همگی  اكبری  ا...  حبيب  آقای   -6 واعظ  سعيد  آقای   -5 محمدی  علی  نسرين  خانم   -4
محتويات  به  عنايت  با  دادگاه:  تصميم  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به 
رای  انشا  به  مبادرت  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده 
می نمايد. رای دادگاه: آقای ياسر شيروانی زاده به وكالت از موسسه مالی و اعتباری 
مجيد   -2 حسن  فرزند  عطابخش  محمد   -1 آقايان  و  خانمها  طرفيت  به  عسگريه 
 اميرشاه كرمی فرزند ابراهيم 3- مهين باديه فرزند احمد 4- سعيد واعظ فرزند عباس 
5- حبيب ا... اكبری فرزند حفيظ اله 6- نسرين علی محمدی فرزند سيف ا... دادخواستی 
به خواسته محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و ده ميليون ريال 
تاديه  تاخير  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  از موسسه خواهان  تسهيالت  اخذ  بابت 
تقديم نموده است خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی شركت 
نكرده و ايرادی نسبت به مستندات تقديم ننموده اند با عنايت به مراتب فوق خواسته 
ثابت مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی ماده 10و230 قانون مدنی قانون عمليات بانكی بدون ربا و 403 
قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت چهارصد و ده ميليون ريال بابت اصل 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )93/7/6( تا زمان وصول  خواسته – 
كه بر مبنای قرارداد منعقده )از قرار هر روز 173074 ريال( محاسبه خواهد گرديد و 
كليه خسارت دادرسی از جمله هزينه نشر آگهی يازده ميليون و چهل هزار ريال بابت 
حق الوكاله و دوازده ميليون و هفتصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق 
خواهان محكوم می نمايد. رای صادره غيابی ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33483 راجی رئيس 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
12/283 شماره: 93-610 به موجب رای شماره 836 تاريخ 93/9/15 شعبه 20 شورای 
آقايان 1- عماد  عليهم  يافته است محكوم  قطعيت  كه  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
به  متضامنًا  به  اند  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  هردو  اكبری  هادی   -2 رستميان 
پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دويست و شصت 
تاريخ سررسيد  از  تاديه  و  تاخير  و خسارت  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  پنج  و 
نيم عشر  احكام و پرداخت  اجرای  لغايت  چك 056585-93/7/20و93/6/20-056584 
به  كارمند  شغل  هاشم  فرزند  عابدپور  رضا  آقای  له:  محكوم  مشخصات  حق االجرا. 
نشانی اصفهان – خيابان هشت بهشت شرقی – خيابان همدانيان – نبش كوچه پايدار- 
پالك8. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:33484 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

تاريخ 93/7/27 شعبه  رای شماره 510  به موجب  ح/39  12/284 شماره: 518/93ش 
عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   39 
سيد محمود موسوی آخوره عليايی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 
مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد هزار ريال هزينه 
زمان  تا   92/4/2-863507 چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسی 
 – طوسی  شيخ   – اصفهان  نشانی  به  زازرانی  رضايی  علی  خواهان  حق  در   وصول 
نيم عشر حق االجرا.  پالك1 و پرداخت   – بن بست حكيم اسالمی   –  خ شهيد صدوقی 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:33485 

شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/286 شماره دادنامه: 9309970351501442 شماره پرونده: 9309980351500813 
شهرستان  نشانی  به  سرلك  ا...  ولی  آقای  خواهان:   930842 شعبه:  بايگانی  شماره 
اصفهان – خ زينبيه – چهارراه عاشق اصفهانی – فلكه جوان – بن صاحب الزمان- پ8 
خواندگان: 1- آقای محمد فتحی 2- آقای رسول محمودی همگی به نشانی مجهول المكان 
خواسته: مطالبه وجه چك تصميم دادگاه: با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای مينمايد. رای دادگاه: آقای 
ا... سرلك فرزند غالم حسين به طرفيت آقايان محمد فتحی فرزند غالم حسين و  ولی 
رسول محمودی دادخواستی به خواسته محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
يكصد و هشتاد ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 241043-92/12/16 از جاری 
0103170630008 به عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
تقديم نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی شركت 
نكرده و ايرادی نسبت به مستندات تقديم ننموده اند. با عنايت به مراتب فوق خواسته 
ثابت مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چك و استفساريه 
پرداخت يكصد و هشتاد  به  را متضامنًا  تجارت خواندگان  قانون  آن 249و314و403 
زمان  تا  تاريخ سررسيد  از  تاديه  تاخير  خسارت   – اصل خواسته  بابت  ريال  ميليون 
وصول كه بر مبنای تغيير شاخص اعالمی بانك مركزی محاسبه خواهد گرديد و كليه 
خسارت دادرسی از  جمله هزينه نشر آگهی و شش ميليون و چهارصد و نود هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی ظرف 
بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 
پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان 
می باشد.م الف:33499  راجی رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
شاگردان گل محمدي در استراحت اند

 تيم فوتبال ذوب  آهن تمرينات خود را براي مصاف با تيم فوتبال پيكان در چارچوب 
رقابت هاي ليگ برتر از روز سه شنبه ادامه خواهد داد. تيم فوتبال ذوب آهن كه در 
هفته بيست و دوم رقابت هاي ليگ برتر با نتيجه ۴ بر يك تيم فوتبال سايپا البرز را 
مغلوب كرد در هفته بيست و سوم بايد روز چهارشنبه بيست و هفتم اسفند ماه به 

مصاف پيكان برود.
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دلم برای با پرسپولیس بودن 
تنگ شده 

طالق به خاطر محجبه 
بودن!

هافبك س��ابق تيم فوتبال پرس��پوليس ب��ه دليل جداي��ی از اين تيم 
ابراز ناراحتی ك��رده اس��ت.  رضا حقيق��ی در تعطيالت ني��م فصل از 
پرس��پوليس جدا ش��د و با ق��راردادی به م��دت ۶ ماه به تي��م فوتبال 
پديده خراس��ان پيوس��ت. دليل جدايی اي��ن بازيكن از پرس��پوليس 
در آن زم��ان مش��كالت مال��ی مط��رح ش��د؛ ام��ا بعده��ا موضوعات 
 ديگری ه��م در اين م��ورد به گوش رس��يد ك��ه البته هي��چ گاه تاييد

 نش��د. حقيقی،  اما در ابتدای حضورش در پديده باره��ا از اينكه به تيم 
شهرش بازگشته ابراز خوشحالی كرد؛ اما اين بازيكن در پديده هم شرايط 
خوبی ندارد و بيشتر از يك هفته است كه به داليل انضباطی از حضور در 
تمرينات اين تيم منع شده است.حقيقی در محفلی خصوصی از اينكه به 
پديده پيوسته ابراز نارضايتی كرده و عنوان داشته كه دلش برای روزهای 
بودن در پرسپوليس تنگ شده و اميدوار است تا دوباره شرايطی به وجود 

بيايد كه دوباره بتواند پيراهن قرمز اين تيم را بر تن كند!

يكی از فوتباليست های كشورمان همسرش را به دليل محجبه بودن طالق داد!
يكی از فوتباليست های تيم مطرح ليگ برتری كه امسال حاشيه های زيادی 
را برای خود و تيمش به وجود آورده در زندگی شخصی هم دچار حاشيه های 

زيادی شده است.
اين بازيكن كه مدتی است در يكی از تيم های مطرح فوتبال كشورمان فوتبال 
بازی می كند،  بعد از دوره پر فروغی كه در تيمش داشت حاال تبديل به يكی از 
جنجالی ترين بازيكنان شده و هم در زندگی شخصی و هم در زندگی ورزشی 

خود را دچار دردسرهای زيادی كرده است. 
در جديدترين اقدام هم اين بازيكن شهرس��تانی ، كه در سال اول به شهرت 
رس��يدن، ظاهری آراسته و ساده داش��ت و حاال تغيير چهره هم داده است و 
همسرش را به دليل چادری بودن طالق داده تا بتواند وقت بيشتری را برای 

حاشيه های بی پايانش بگذارد!

رهاورد اصفهانی ها از مسابقات كاراته قهرماني 
كشور رده های س��نی نوجوانان و جوانان پسر، 

يك مدال نقره و يك برنز بود.
 مسابقات قهرمانی كش��ور كاراته )انتخابی تيم 
ملی( نوجوانان و جوانان پس��ر كش��ور با حضور 
۳۲ تيم از ۲۸ اس��تان و تيم ه��ای توابع تهران، 
مساجد، بس��يج و نيروی انتظامی در سالن امام 
علی )ع( دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت فارس 
برگزار شد و نفرات برتر اوزان مختلف به اين شرح 

معرفی شدند:
رده سنی نوجوانان:

وزن ۵۲ - كيلوگرم؛ ۱ -  احم��د نجفی ليواری 
از الب��رز ۲ - حميد حس��نی پور از گي��الن ۳ - 
محمدرض��ا گوينی از فارس و پارس��ا معصومی 

از فارس
وزن ۵۷ - كيلوگ��رم؛ ۱ - محمدرض��ا م��رادی 
از مازندران ۲ -  مبين رس��تم ن��ژاد از مازندران 
۳ - محمدمهدی ابراهيم خانی از تهران و عليرضا 

قرنلی از قم
وزن ۶۳ - كيلوگرم؛۱ - يحيی شهگل از همدان ۲ 
- محمدامين نماينده از فارس ۳ -  محمدمهدی 

منصوری از فارس و نويد محمدی از فارس
وزن ۷۰ - كيلوگ��رم؛ ۱ - بارب��د صداق��ت از 
آذربايجان غرب��ی ۲ - عرفان كيمياجو از گيالن 
۳ -  شايان الياس پور از كرمانشاه و امير شهويی 

از لرستان
وزن ۷۰ + كيلوگرم؛ ۱ - سجاد مهربان از خراسان 
رضوی و مجيد نيكوهمت ۳-  ابوالفضل شيردل 

از ايالم و آرمين شكوری از تهران
جدول رده بندی رده سنی نوجوانان:

 ۱ - مازندران با يك طال و يك نقره
۲ - البرز، همدان، آذربايجان غربی، خراس��ان 

رضوی و مركزی با يك طال

۳ - گيالن ۲ نقره
 ۴ - فارس با يك نقره و ۴ برنز

۵ - تهران با ۲ برنز
 ۶ -قم، كرمانشاه، لرستان و ايالم با يك برنز

رده سنی جوانان:
وزن   ۵۵ -كيلوگ��رم: ۱ - عل��ی مس��كينی از 
كرمانشاه ۲ - احس��ان مهديان از اصفهان  ۳ -  
محمدمهدی سعيدی از اردبيل و علی سميعيان 

از چهارمحال و بختياری
وزن ۶۱ - كيلوگ��رم: ۱ - ميثم ادهمی از نيروی 
انتظامی ۲ - علی س��اجديان فرد از فارس ۳  - 
مرتض��ی خس��روی از مازن��دران و محمدطاها 

عبدالهی از مازندران
وزن ۶۸ - كيلوگرم: ۱ - عرش��يا دالور از تهران 
۲ - ش��ايان س��لطانی از زنج��ان ۳ -  الي��اس 
 محمدزاده از گيالن و محمدصادق ش��عبانی از 

گيالن
وزن ۷۶ - كيلوگرم: ۱ - حميدرضا نجاتی از قم 
۲ - مهدی قراری زاده از كرمان ۳ - علی روغنی 

از اصفهان و محسن حميدلو از قم
وزن ۷۶ + كيلوگ��رم: ۱ - ميث��م قربانی از ايالم 
۲ - محمد صادقی از مازندران ۳ - صالح اباذری 

از مركزی و عليرضا حسين نژاد از گيالن
جدول رده بندی رده سنی جوانان:

۱ -  قم با يك طال و يك برنز
۲ -  ايالم، تهران، كرمانش��اه و نيروی انتظامی 

با يك طال
۳ -  مازندران با يك نقره و ۲ برنز

 ۴ - اصفهان با يك نقره و يك برنز
۵ -  فارس، زنجان و كرمان با يك نقره

۷ -  گيالن ۳ برنز
۸  - چهارمحال و بختي��اری، اردبيل و مركزی 

با يك برنز

اصغرقلندری-درروزهايی كه بی حوصلگی وبی انگيزگی درجامعه رواج 
پيداكرده وبه صورت بيماری همه گيرمسری، اپيدمی شده! كه شايد تابعی از 
شرايط به هم خوردن مناسبات و تالش برای بازتعريفی از همه چيز باشد،قصد 
نداريم دربحث ورزش ادای فيلسوف ها را دربياوريم وبا كلمات بازی كنيم؛  اما 
ناچارهستيم واقعيت ها را عنوان كنيم.درشرايطی كه مسووالن به دنبال راه 
حلی برای رهايی از اين معضل اجتماعی هستند، مسووالن هيات بسكتبال 
استان اصفهان كه معتقدند ورزش را بايد از مدارس آغاز كرد و با طرح وبرنامه 
های مدونی كار زيربنايی را درراس امورهيات های ورزشی قرارداد و براين باور 
هستند  كه وقتی كودكان از سنين پايه به ورزش بپردازند وبا  اين پديده  آشنا 
شوند،جامعه  جوان وآينده ساز كشورمان به روحيه وانگيزه بيشترو بهتری 
 دست پيدا می كند؛ طبيعی است كه  نشاط وشادی هم در جامعه  نهادينه
 می شود، ازاين رومسووالن هيات بسكتبال استان، آستين همت باال زده 
وبا همكاری هيات های شهرس��تان ها ومديران باشگاه های شهر اصفهان 
اقدام ب��ه برگزاری يكدوره مس��ابقات دررده س��نی نوب��اوگان و نو نهاالن 
كردند كه ه��م از لحاظ كميت و كيفيت درس��طح خوبی ب��ود وهم اينكه 
دارای زيباي��ی وجذابيت های ويژه ای بود.  اين رقابت ها ازس��وم اس��فند 
درسه مرحله و با ش��ركت ۱۶تيم از ش��هر اصفهان و۱۶ تيم از شهرستان 
 های تابعه اس��تان به طرززيبا وكم نظيری به مورد اج��را درآمد.دربخش
 شهرس��تان ه��ا دردورمقدمات��ی  ك��ه در۴ گ��روه و ب��ه ص��ورت دوره 
ای درشهرس��تان های فالورجان ، ش��هرضا، خمينی ش��هر،زرين شهر، 
 نجف آبادومباركه برگزارش��د، س��ه تيم نجف آباد، مباركه وفالورجان و از
رقابت های ش��هراصفهان، تيم های ذوب آهن،اس��پادانا و ريف به مرحله 
پايان��ی راه پيداكردندك��ه ديداره��ای پايانی،روزجمعه پانزدهم اس��فند 

باحضور جمعی ازخان��واده ها و اوليای بازيكنان كه مش��تاقانه درس��الن 
 برگزاری مس��ابقات گردآم��ده    بودندبرگزارش��د ودرنهاي��ت باقهرمانی
 شكوفه های نوشكفته ذوب آهن اصفهان به پايان رسيد. دراين دوره ازرقابت 
ها تيم ريف دوم وتيم اسپادانا سوم شدند ودرپايان كاپ، مدال واحكام خودرا 
دريافت  كردند. بازی پايانی دوتي��م ذوب آهن و ريف به قدری زيبا وجذاب 
بود كه به رش��ته تحرير درآوردنش، درتوان قلم نيس��ت. دريك كالم بايد 
اذعان كنيم كه درسطح بزرگساالن برگزارش��د. بازی سرعتی دوتيم كه با 
پاسكاری و پرتاب ها ی بی نقص، به ويژه در پرتاب های پنالتی همراه بود، 
واقعا ديدنی ودرعين حال تحسين برانگيز بود.دو تيم ازآغاز مسابقه شانه به 
شانه هم كسب امتياز می كردند وتا امتياز۲۷ برابر بودند؛ اما با آسيب ديدگی 
آرمين عبدالنبی از ناحيه زانو، تيم ريف كه با ۱۰بازيكن دراين ديدار حضور 
پيداكرده بود، ازاواسط كوارتر دوم به حكم قانون چهارنفره شدوتا پايان وقت 
نيمه نخست ۱۷ امتيازاز تيم ذوب آهن عقب افتاد. اما با شروع كوارترسوم 
وقرارگرفتن بازيك��ن جايگزين، وضعيت بازی به طورچش��مگيری تغيير 
پيداكرد وتيم ريف، به بازی درخورشان خود بازگشت وروی درخشش عالی 
عليرضا نقدی پور)بلند قامت ترين بازيك��ن اين ميدان( كه زيباترازبعضی 
بازيكنان ليگ برتر كشور با حركت زيبا وقدرتی )اس��المدانگ( توپ ها را 
درون سبد جای می داد، جبران مافات كرد واختالف امتيازات را به ۶ رساند 
اما با بازگشت علی دانشمند، دردقايق پايانی مسابقه وبازی سازی اين بازيكن 
خوش فكروچاالک، باعث شدتا تيم ذوب آهن با نتيجه درخشان وقابل توجه) 
۸۵به ۷۵( حريف سختكوش خودرا ازپيش روبردارد وجام قهرمانی را باالی 
سر ببرد.درتيم ذوب آهن معين صدرارحامی، علی بابايی پور،سعيدعاملی، 
كيارش قادری،مبين معينی، علی گلستانه، سياوش استكی، جواد حيدری، 
علی جاللی، احس��ان نصيری، فردين نصيری ومحم��د طاهری بازی می 
كردند،سرپرست تيم مرتضی اعاليی بود ومحسن حاجی هاشمی  مربی، 
پويا قنبری كمك مربی تيم بودند.      سرپرستی اين مسابقات هم با محمود 
شفيعيون بود كه از پيش كسوتان خوشنام داوری است، درامر قضاوت بازی 
ها ازداوران جوان شهرستانی وشهر اصفهان استفاده شده بودكه بدون شك 
درروحيه اين داوران جوان اثرات مطلوبی رابرجای نهاد، داورانی نظيرسينا 
جعفری، مصطفی مهری، مجيد رضايی، سيد علی موسوی، عباس اسكندری، 
امير رحيم پور، پيمان خدابخشی از اصفهان و سروش وسينا حسينی از زرين 
شهر،محمد رضا ميرلوحی ازفالورجان، محمد رضا ابراهيمی از مباركه،محمد 

علی يزدان پناه وعلی اصغريان از خمينی شهر.

کاراته کاهای برتر نوجوان و جوان مشخص شدند

 یک نقره و یک برنز، رهاورد اصفهان از 
کاراته قهرمانی کشور

روزی درخشان برای ذوب آهن دربازی پایانی:

                قهرمانی شکوفه های نوشکفته ذوب آهن
 درمینی بسکتبال!

رييس سابق هيات بدنسازی و پرورش اندام 
اس��تان اصفهان گفت: فردی از من شكايت 
كرد كه در تمام عمرش يك مرتبه هم ورزش 

نكرده است.
به گزارش زاينده رود، جواد پرورش با اشاره 
به كنار گذاش��ته ش��دنش از رياست هيات 
بدنسازی و پرورش اندام اس��تان اصفهان با 
توجه به اينكه بازنشسته محسوب می شود، 
اظهار كرد: هشت سال رييس هيات پرورش 
اندام استان بودم و در تمام اين مدت بهترين 
هيات در ميان تمام استان های كشور شديم 
اما به م��ا می گويند بازنشس��ته محس��وب 
می ش��وی و ديگر نمی توانی ب��ه فعاليت در 

هيات ادامه دهی.
 وی ادام��ه داد: يك س��ری افراد بازنشس��ته  
ارگان ه��ای ديگر هس��تند كه می ش��ود در 
هيات های ورزشی از فعاليت آنان جلوگيری 
كرد؛ اما من بازنشسته خود اداره تربيت بدنی 
هستم.  اداره بازرسی كل كش��ور نيز در اين 
ميان استثنا قائل نشده و قصد دارد همه را به 

يك چوب براند.

 

رييس سابق هيات بدنسازی و پرورش اندام 
استان اصفهان اضافه كرد: در حدود يك ماه 
اس��ت كه هيات پرورش اندام استان رييس 
ندارد و آقای دهقان دبير هيات كارها را انجام 
می دهد تا ببينيم در آينده چه پيش می آيد؛ 
در غير اين صورت با چنين آشی كه پخته اند 

در آينده نتيجه آن  را خواهند ديد.
 دودوتای آقایان هفت تا می شود

 وی در ادام��ه تاكيد كرد: دودوت��ای آقايان 
می ش��ود هفت تا و ما هم بايد آن را بپذيريم. 
۱۲ سال رياس��ت هيات واليبال استان، ۲۱ 
س��ال قائم مقام اداره تربيت بدنی اس��تان، 
۱۳ س��ال رييس هيات بيس ب��ال، تنيس و 
در حال حاضر نيز ۸ س��ال بود كه رياس��ت 
هيات بدنس��ازی و پرورش ان��دام را بر عهده 
داشتم كه هميشه نيز در كشور رتبه نخست 
برتري��ن هيات ه��ا را كس��ب ك��رده ام؛  اما 
 يك مرتبه چنين حكم��ی در مورد من صادر

 می شود.
 پرورش با تشريح داليل كنار گذشته شدن 
وی از رياست اين هيات افزود: علت اين بود 

كه در تاريخ ۲۲ مهرماه مجمع انتخاباتی هيات 
برگزار شد و من برای سومين بار بنا بر تقاضای 
اهالی اين رشته كانديدا شدم و همزمان با من 
دو فرد ديگر نيز كانديدا شده بودند و در مجمع 
از ۱۷ رای ماخوذه من با ۱۲ رای انتخاب شدم. 
 فردی از من شکایت کرد که در تمام 
عمرش یک مرتبه هم ورزش نکرده است

وی گفت: حضور  يكی از  آقا ي��ان  به عنوان 
كانديدا ج��ای بحث فراوانی داش��ت. بايد از 
اين فرد پيش از ورودش به انتخابات س��ؤال 
می ش��د آيا اصال ش��ما بلد هس��تی رش��ته 
پاورليفتينگ را چگونه می نويسند؟!  همين 
فرد در ادامه به بازرس��ی كل كشور شكايت 
كرد كه من بازنشسته هس��تم و طبق قانون 
نمی توانم در انتخابات ش��ركت كنم؛ اما اين 
موضوع برای فدراس��يون های ورزش��ی بود 
نه برای هيات های اس��تان ها و بازرسی كل 
كشور نيز روی ش��كايت همين فرد نامه ای 
 را زده ك��ه ب��ه م��ن اب��الغ رياس��ت هيات

 داده نشود.
 رييس س��ابق هي��ات بدنس��ازی و پرورش 
اندام استان اصفهان با بيان اينكه فدراسيون 
بدنس��ازی و پرورش اندام نيز در اين زمينه 
ضعيف عم��ل كردن��د، تصريح ك��رد: تا اين 
لحظه ريالی نه از س��وی فدراس��يون و نه از 
سوی اداره كل ورزش و جوانان استان به اين 
هيات تعلق نگرفته و هركاری انجام داديم از 
درآمدزايی خودمان و ب��ا آبرويی كه در ميان 

گذاشتيم صورت گرفته است.
 وی بيان ك��رد: اين هيات ي��ك خودكار هم 
نداش��ت؛  اما در حال حاضر مي��زان زيادی 
س��رمايه در هيات موجود اس��ت؛ هم اكنون 
هم آق��ای ش��اه علی را به عنوان سرپرس��ت 
گذاش��ته ايم و به وی نيز كم��ك كرده ايم تا 

برنامه ها را طبق تقويم انجام دهد.
 چندين رييس هيات ورزش ديگر استان نيز 

بازنشسته هستند.
 پرورش با اش��اره به اينكه به جز من چندين 

ريي��س هيات ديگر اس��تان نيز بازنشس��ته 
هستند، ادامه داد: آقای ابرقويی نژاد در هيات 
فوتبال، ي��زدی زاده در هي��ات دو وميدانی، 
نكوگل در هي��ات ژيمناس��تيك، رهنما در 
هيات سه گانه، اخروی در ورزش زورخانه ای 
و  ذوالقدر در هيات اسكيت، بازنشسته هستند 
و زمانی كه می گوييم پس چگونه اس��ت كه 
اين افراد می توانند به كار خ��ود ادامه دهند 

می گويند آنها شاكی خصوصی ندارند.
 این چه قانونی است که اجرای آن 

شاکی می خواهد
 وی افزود: حرف ما اين اس��ت ك��ه اين چه 
قانونی است كه اجرای آن شاكی می خواهد. 
بازنشس��ته يا می تواند كار كند يا نمی تواند؛ 
چرا بايد حتما ش��اكی وجود داش��ته باشد. 
آقای ابوالحس��ن مهدوی بازنشس��ته وزارت 
ورزش و جوان��ان و مديركل اس��بق تربيت 
بدن��ی كرم��ان هفت��ه گذش��ته ب��ه عنوان 
رياس��ت فدراس��يون هندبال انتخاب شد و 
زمانی كه اين مس��اله را بيان كرديم گفتند 
برای اين فرد از س��وی هي��ات وزيران مجوز 
گرفته شده و س��وال ما اين است كه چگونه 
 قانون در موقعيت ه��ای مختلف تفاوت پيدا

 می كند.
 رييس سابق هيات بدنسازی و پرورش اندام 
اس��تان اصفهان اضافه كرد: شاكی ما كسی 
است كه به دليل اينكه در انتخابات رای نياورد 
از ما شكايت كرد ؛ در حالی كه اين فرد يك روز 
نيز در تمام عمرش ورزش نكرده و به اين فرد 

نيز ياد داده اند كه شكايت كن.
 هشت سال بهترین هیات پرورش 

اندام کشور شدیم
 وی با بيان اينكه در مسابقات پاورليفتينگ 
قهرمانی كشور كه هفته گذشته برگزار شد، 
اصفهان موفق ش��د تمام كاپ های رقابت ها 
را كسب كند، تاكيد كرد: بهترين ميزبانی ها، 
بهترين برگزاری مسابقات و بهترين برنامه ها 
را اجرا كرده ايم و بايد بگويم ب��ا اين كار من 

ضرر نكرده بلكه آينده اين رشته ضرر می كند.
 پ��رورش ب��ا بي��ان اينك��ه هيات پ��رورش 
ان��دام مانن��د فرزند من اس��ت كه هش��ت 
س��ال آن را ب��زرگ ك��رده ام، تصري��ح 
ك��رد: اي��ن هيات ه��ا چي��زی را نصيب ما 
نمی كن��د و تنها عش��ق و عالقه ب��ه ورزش 
 اس��ت ك��ه ب��ه اي��ن كار روی آورده اي��م. 
۴۵ س��ال س��ابقه ورزش��ی در مديري��ت 
ورزش اس��تان دارم و چگون��ه اس��ت 
 ك��ه نمی توان��م ي��ك هي��ات را اداره 

كنم.
 وی ادامه داد: آقايی كه از من شكايت كرده 
غيرممكن اس��ت كه در ميان كانديداها رای 
بياورد و فردی است كه به هيچ عنوان توانايی 

مديريت هيات را ندارد.
 رييس سابق هيات بدنسازی و پرورش اندام 
اس��تان اصفهان گفت: هيات پ��رورش اندام 
استان به عنوان الگويی برای ساير استان های 

كشور بود.
 زمانی كه من بازيكن مل��ی واليبال و رييس 
هيات واليبال بودم طی ۱۲ س��ال به عنوان 

هيات نمونه كشور انتخاب می شديم.
 وی تصريح كرد: در اين قان��ون حداقل بايد 
بازنشستگان ورزش استثنا ش��وند؛  چرا كه 
افرادی ك��ه در بازرس��ی كل كش��ور قانون 
می دهند به هي��چ عنوان از م��واردی كه در 

ورزش رخ می دهد، اطالع ندارند.
 پرورش با اش��اره به س��خنان مق��ام معظم 
رهبری اضاف��ه ك��رد: ايش��ان فرموده اند از 
تجارب افراد بازنشس��ته بايد استفاده شود،  
من بازنشس��ته خود ورزش هس��تم و در هر 
جايی از ورزش اس��تان كه نام مرا ببريد من 

را می شناسند.
وی گفت: ب��ا دو مديركل قب��ل از انقالب و 
چندين مديركل تربيت بدنی پس از انقالب 
كار كرده ام و هر جا هم كه فعال بوده ام، تالشم 
اين ب��وده اثرات مثبتی برای ورزش اس��تان 

داشته باشم.

ناگفته های مدیر با سابقه ورزش استان در گفت وگو با زاینده رود:

این چه قانونی است که اجرای آن شاکی خصوصی می خواهد!

 دو کاراته کار اصفهانی راهی 
تیم ملی شدند

دو كاراته كای اصفهانی به اردوی تيم ملی كاراته اميد دختران كشور 
راه يافتند.

تيم تهران عنوان نخست مس��ابقات قهرمانی كش��ور )انتخابی تيم 
ملی( رده های س��نی نوجوانان، جوانان و زير ۲۱ س��ال دختران را از 

آن خود كرد.
در پايان اي��ن دوره از رقابت ها كه با حض��ور ۵۱۹ كاراته كای دختر، 
در روزهای ۱۴ و ۱۵ اس��فندماه در س��الن شهيد دس��تغيب شيراز 
برگزار شد، تيم تهران با كسب ۷ مدال طال، ۵ نقره و ۵ برنز بر سكوی 

قهرمانی تكيه زد.
تيم مازندران با ۲ مدال طال، يك نقره و ۶ برنز دوم شد و تيم گيالن با ۲ 

مدال طال، يك نقره و يك برنز در جای سوم قرار گرفت.
تيم های هرمزگان با يك مدال طال و يك برنز، البرز با ۲ مدال نقره و ۳ 
برنز و اصفهان با يك نقره و يك برنز به ترتيب در مكان های چهارم تا 

ششم جدول رده بندی جای گرفتند.
همدان و ايالم هر كدام با يك مدال نقره هفتم شدند. قزوين، خراسان 
رضوی و فارس هر كدام با ۲ برنز در مكان هش��تم ايس��تادند و تيم 

سمنان با يك برنز نهم شد.
كاپ اخالق اين دوره از رقابت ها هم به تيم فارس تعلق گرفت.

در اين رقابت ها و در وزن ۶۱- كيلوگرم، نس��يم موسوی از اصفهان 
به همراه ورزشكاری از خراسان رضوی بر سكوی سوم ايستاد و برنز 

مشترک دريافت كرد.
در ۶۸- كيلوگرم نيز هنگامه جعفری ديگر كاراته كای اصفهانی پس 
از نماينده استان تهران نشان نقره اين وزن را بر گردن آويخت. بر اين 
اس��اس هر دو كاراته كای اس��تان به اردوی آمادگی تيم ملی كاراته 
اميدهای كشور كه زمان آن متعاقباً از سوی فدراسيون كاراته كشور 

اعالم خواهد شد دعوت می شوند.

س�پاهان و ذوب آهن بدون ملی پوشان خود بازی 
می کنند

رييس سازمان ليگ از احتمال برگزاری ديدارهای هفته بيست و سوم 
تيم های اصفهانی برابر رقيبان خبر داد.

 تيم ه��ای س��پاهان و ذوب آهن ب��ه دلي��ل اينكه ۳ مل��ی پوش در 
تيم ملی امي��د دارند با لغ��و ديدارهای هفته بيس��ت و س��وم ليگ 
برتر براب��ر رقيبان خ��ود مواجه ش��ده بودند؛ ام��ا گويا ب��ا موافقت 
ضمنی مدي��ران عامل اين دو باش��گاه ب��ا در اختيار گذاش��تن ملی 
 پوش��ان تيم اميد بازی های اين دو تيم لغو نمی ش��ود و س��پاهان و 
ذوب آهن به ترتيب در هفته بيس��ت و س��وم برابر پديده و پيكان به 

ميدان می روند.
پيش از اين سازمان ليگ به دليل حضور ملی پوشان دو تيم اصفهانی 
در اردوی تيم اميد ديدارهای س��پاهان و پديده و همچنين پيكان و 
ذوب آهن را ابتدا از روز جمعه، ۲۱ اسفند به روز دوشنبه، ۲۴ اسفند و 
سپس به روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند موكول كرد؛ اما در دو روز گذشته 
زمزمه هايی مبنی بر لغو اين بازی ها به دليل حضور ملی پوشان اين دو 
تيم در تيم اميد شنيده شد و باالخره صبح  ديروز ۴ بازی هفته بيست 
و سوم كه دو بازی از آن مربوط به تيم های اصفهانی بود لغو شد.حاال 
به گفته مهدی تاج در صورتی كه دو تيم اصفهانی درخواست كتبی 
خود مبنی بر موافقت با حضور ملی پوشان در تيم اميد و بازی كردن 
بدون آنها را رسماً به سازمان ليگ اعالم كنند بازی دو تيم اصفهانی 
لغو نخواهد شد. البته در مورد تاريخ اين دو بازی هنوز شك وجود دارد 
و بايد ديد سازمان ليگ چه تصميمی در اين خصوص خواهد گرفت. 
گفتنی است عالوه بر ديدار دو تيم اصفهانی برابر رقيبان خود، تاج از 
برگزاری بازی استقالل خوزستان و صبای قم با موافقت مديران اين 
تيم ها هم خبر داده است، دو تيمی كه ديدار آنها هم به دليل مشابه 

لغو شده بود.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام 
مدوید - بالروس

رقابت های بين المللی كش��تی آزاد جام مدويد روزه��ای ۱۵ و ۱۶ 
اسفند ماه در شهر مينسك روسيه برگزار شد. اين رقابت ها با حضور 
كشتی گيرانی از ۲۶ كشور از جمله ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، 
ايران، قزاقستان، قرقيزستان، آمريكا، روسيه و اوكراين در رده سنی 
برگزار ش��د و تيم منتخب كش��ورمان با ۳ كش��تی گير در رده سنی 

جوانان در اين رقابت ها شركت كرد.
در وزن ۸۶ كيلوگرم مجتبی گليج در دور اول ب��ا نتيجه ۱۰ بر صفر 
موسی مرتضی علی اف از ارمنستان را شكس��ت داد. وی در دور دوم 
با نتيجه ۱۱ بر صفر از سد وياچسالو س��اگاكو از روسيه گذشت؛  اما 
در دور سوم مقابل عمرحاجی ماگمدوف كش��تی گير روسی االصل 
تيم بالروس با نتيجه ۴ بر ۳ شكست خورد و با توجه به شكست اين 
كش��تی گير در مرحله نيمه نهايی، مقابل ديگر كشتی گير بالروس، 

گليج از دور رقابت ها كنار رفت.
حس��ين ش��هبازی در وزن ۹۷ كيلوگرم در دور نخس��ت يوری ماير 
از آرژانتي��ن را با نتيجه ۱۳ بر ۳ شكس��ت داد. وی در دور دوم مقابل 
نيكوالی س��بان نفر س��وم اروپا از مولداوی با نتيجه ۲ بر ۲ شكست 
خورد و با توجه به شكست اين كش��تی گير مقابل ختاگ گازيموف 

آذربايجانی وی از دور اين رقابت ها كنار رفت.
امين طاهری در وزن ۱۲۵ كيلوگرم در دور نخس��ت با نتيجه ۷ بر ۳ 
دانيل كارتيف از اوكراين را شكس��ت داد. وی در دور دوم مقابل آلن 
زاس��ايف نايب قهرمان جهان از اوكراين  با نتيجه ۱۳ بر ۲ شكس��ت 
خورد و به گ��روه بازنده ها رف��ت، وی در اين مرحل��ه مقابل زاچ ری 
از آمريكا با نتيجه ۶ بر يك مغلوب ش��د و از دور رقابت ها كنار رفت.

رده بندی انفرادی اين رقابت ها به شرح زير است:
۵۷ كيلوگرم: ۱- والديس��الو آندريف )ب��الروس( ۲- صمد نادربيك 

)قرقيزستان( ۳- تامرالن كارائف )روسيه( و بخبايار )مغولستان(
۶۱ كيلوگرم: ۱- ولوديا فرانگوليان )ارمنستان( ۲- بخان گوی گريف 
)روسيه( ۳- والدمير خينچيگاشويلی )گرجستان( و دولت نيازبيكوف 

)قزاقستان(
۶۵ كيلوگرم: ۱- عظمت نوريكا )بالروس( ۲- ماگومد قربان علی يف 
)روسيه( ۳- ساياتبك اوكاسوف )قزاقس��تان( و الكساندر كونتويف 

)بالروس(
۷۰ كيلوگرم: ۱- ماگومد رس��ول حاجی ماگمدوف )روسيه( ۲- ژان 
س��افيان )بالروس( ۳- ماگومد حبيب حاجی ماگمدوف )روسيه( و 

ايلدوس جينياتولين )روسيه(
۷۴ كيلوگرم: ۱- جردن ب��اروز )آمريكا( ۲- جاكوب ماكاراش��ويلی 
)گرجستان( ۳- رسول تيخايف )بالروس( و علی شعبان اف )بالروس(

۸۶ كيلوگرم: ۱- عبدالرش��يد س��عداهلل يف )روس��يه( ۲- الكساندر 
حوش��تين )بالروس( ۳- عمرحاجی ماگمدوف )بالروس( و ريچارد 

پری )آمريكا(
۹۷ كيلوگرم: ۱- ختاگ گازيموف )آذربايجان( ۲- شريف شريف اف 
)آذربايجان( ۳- عمر گوسوش��ويلی )گرجستان( و والری آندريتسف 

)اوكراين(
۱۲۵ كيلوگرم: ۱- داويد مودزماشويلی )گرجستان( ۲- آلن زاسايف 
)اوكراي��ن( ۳- گئورگ��ی س��اكاناليدزه )گرجس��تان( و ری زاچری 

)اوكراين(
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اخبار کوتاه یادداشت درخشش دانشجویان دانشگاه شهرکرد در المپیاد فرش
دانشجویان رشته  فرش دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد در نهمین المپیاد ملی فرش دستباف کشور 
موفق به اخذ دو مقام شدند.این المپیاد با هدف تقویت رویکرد علمی فرش دستباف و انگیزه دادن به 
جوانان فعال در این حوزه در چهار گرایش رنگرزي، طراحي، بافت و مرمت به همت مرکز ملي فرش 
ایران در کرمان برگزار ش��د و در این المپیاد دو نفر از دانشجویان رشته  فرش دانشکده هنر فارسان 

دانشگاه شهرکرد موفق به کسب دو مقام شدند.

7

و  چهارمح��ال  اس��تان  در  ولی فقی��ه  نماین��ده 
بختیاری با تأکی��د بر اینک��ه اقتصاد مقاومت��ی نباید در 
بازیگری ه��ای سیاس��ی مخ��دوش ش��ود، تأکی��د کرد: 
دش��من اگ��ر ام��روز ب��ه تحریم ها دل بس��ته ب��ه خاطر 
 آن اس��ت که م��ا را در مس��اله اقتصاد مقاومت��ی محکم

 نمی بیند.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام در دیدار با

کارکن��ان اداره کل صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مساله اقتصاد مقاومتی 
در کش��ور مظلوم واقع ش��ده اس��ت،افزود: بر اساس یک 
نگاه واقع بینانه و ف��ارغ از آنکه بخواهیم کس��ی، فردی و 
یا دولتی را ب��ه دلیل ع��دم تحقق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی زیر سؤال ببریم و متهم کنیم به این باور همگانی 
 رسیده ایم که اقتصاد مقاومتی در کشور مظلوم واقع شده

 است.
وی اقتصاد مقاومتی را قربانی شده بازیگری های سیاسی 
دانس��ت و افزود: افتادن در بازی های سیاس��ی جز ضایعه 
چیزی برای کش��ور به دنبال نداش��ته و نخواهد داشت و 
قطعا کس��انی که آگاهانه با این چنین نگاه سیاس��ی  کار 
کنند نه  تنها خودش��ان را به فنا س��پرده  و جهنم را برای 

 خودشان مهیا کرده اند بلکه به کش��ور و مردم نیز آسیب
 رسانده اند.

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری با تأکید بر 
اینکه نگاه سیاسی بهشت آفرین نیست افزود: همان گونه 
که بارها گفت��ه و تأکید کرده ایم، نگاه سیاس��ی با بیماری 
روحی، قلبی و فکری توأم است و هر کس به آن دچار شود 
به طور قطع ضایعات جبران ناپذیری را بر خودش و جامعه 

تحمیل می کند.
ام��ام جمع��ه ش��هرکرد ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه تنه��ا راه 
نج��ات و پیش��برد کش��ور ب��ه س��مت ارتق��اء درگروی 
عم��ل ب��ه سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت، 
اف��زود: سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی مجموع��ه ای 
ب��ا س��از کار زیبا ، دقیق و مس��تحکم اس��ت که توس��ط 
یک گ��روه اف��راد متخص��ص، اقتص��اددان و اه��ل فکر 
برنامه ریزی و تدوین ش��ده اس��ت و رهب��ر معظم انقالب 
 آن را به ص��ورت دقی��ق موردبررس��ی ق��رار داده و ابالغ

 کرده اند.
نماین��ده ولی فقی��ه درچهارمح��ال و بختی��اری اف��زود: 
اگر سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی به معن��ای واقعی 
کلم��ه موردتوج��ه ق��رار بگیرد. به ط��ور قطع بس��یاری 

از مش��کالت و چالش ه��ای کش��ور برطرف خواهد ش��د 
 و زمین��ه ب��رای ارتق��اء بی��ش  ازپی��ش کش��ور فراه��م

می شود.
 اقتصاد مقاومتی تنها با تک�رار زبانی عملیاتی 

نخواهد شد
نکونام با بیان اینکه طبق فرموده رهبر معظم انقالب اقتصاد 
مقاومتی تنها با تکرار زبانی عملیاتی نخواهد ش��د، افزود: 
روح اقتصاد مقاومت��ی توجه به تولی��دات داخلی و ارتقاء 
کمی و کیفی آن ه��ا و توجه به مصرف تولی��دات داخلی 
است که اگر در این راستا تولیدگر به معنای واقعی کلمه از 

ناحیه دولت حمایت نشود و 
مصرف گرایی جهت گیری 
درس��ت در جامعه نداشته 
باش��د، به  طور قطع اقتصاد 
 مقاومت��ی محق��ق نخواهد

 شد.
ریی��س ش��ورای فرهنگ 
و  چهارمح��ال  عموم��ی 
بختیاری تأکید کرد: اگر دو 
مقوله تولید و مصرف داخلی 

به درستی
موردتوج��ه ق��رار بگی��رد 
ب��ه  ط��ور قط��ع ش��اهد 
رون��ق تولی��دات داخل��ی 
و ک��م ش��دن واردات از 
 خ��ارج کش��ور را خواهیم

 داشت.
وی بابیان اینکه اگر نگاه جامعه به تولیدات داخلی باش��د 
دیگر نی��ازی به بی��رون کش��ور نخواهیم داش��ت، افزود: 
متأسفانه آن کاری را که باید نس��بت به اقتصاد مقاومتی 
انجام بدهیم، نکرده ایم و این خود موجب مظلومیت اقتصاد 

مقاومتی شده است.
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با 
تأکید بر اینکه اقتص��اد مقاومتی نبای��د در بازیگری های 
سیاسی مخدوش شود، تأکید کرد: دش��من اگر امروز به 
تحریم ها دل بس��ته به خاطر آن اس��ت که ما را در مساله 
اقتصاد مقاومتی محکم نمی بین��د ولی اگر ببیند و بفهمد 
که ما به معن��ای واقعی کلمه در مس��ئله اقتصادی مقاوم 
 و مس��تحکم هس��تیم به یقین ب��ه تحری��م دل نخواهد

 بست.

نماینده ولی فقیه درچهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی، قربانی بازی های سیاسی شده است
 مدیرکل کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری:

صندوق قرض الحسنه کمیته 
امداد راه اندازی می شود

مدیرکل کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( چهارمحال و 
بختیاری از افتتاح نخستین شعبه صندوق قرض الحسنه 

کمیته امداد استان در آینده ای نزدیک خبرداد.
ابوالقاس��م رس��تگار با اش��اره به اهمیت پرداخت وام به 
مددجویان در راستای ایجاد اش��تغال و رسیدن به خود 
کفایی این افراد افزود: نخس��تین ش��عبه صندوق قرض 
الحسنه کمیته امداد در فروردین ماه سال 94 در شهرکرد 
راه اندازی می شود.وی با تاکید بر لزوم خروج از پرداخت 
تسهیالت بالعوض و حرکت به سوی پرداخت وام قرض 
الحسنه به مددجویان اظهار کرد: در10  ماهه اول امسال 
345 مورد وام قرض الحسنه به میزان 60 میلیارد ریال 
کمیته امداد اس��تان به مددجویان پرداخت کرده است.

رستگار با بیان اینکه 25 هزار و 600 نفر در 10 ماهه اول 
امسال به کمیته امداد استان مراجعه و درخواست امداد 
کرده اند تصریح کرد: از این تعداد 18هزار نفر مددجویان 

این کمیته بودند و بقیه تحت پوشش نبودند.

۳۴ واحد آموزشی پذیرای مهمانان 
نوروزی است

فرماندار لردگان از آماده س��ازی 34 واحد آموزش��ی برای اس��کان 
مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد.

ابوالقاسم کریمی اظهارداشت: 34 واحد آموزشی در لردگان پذیرای 
مهمانان نوروزی است.

وی با بیان اینکه برنامه هایی در راستای استقبال از مسافران نوروزی 
در این شهرستان برنامه ریزی شده است افزود: سعی بر این داریم تا 
نواقص سال های گذشته را برطرف و خدماتی هرچه بهتر به مسافران 
و گردش��گران ارائه کنیم تا زمینه ماندگاری بیشتر و رضایت مندی 
کامل آن ها را بیش��تر از گذش��ته فراهم کنیم. فرماندار لردگان بیان 
کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 34 واحد آموزش��ی و 
بیش از200 کالس برای اسکان مسافران نوروزی در سطح شهرستان 
در نظر گرفته شده و برای زیباس��ازی فضاهای شهری و روستایی و 
کانون های گردشگری توسط شهرداری ها و دهیاری ها برنامه ریزی 

انجام شده است.
کریمی از آغاز فعالیت کمیته های ستاد سفر در این شهرستان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل ابن کمیته ها ارائه خدمات بهتر 

به گردشگران و مسافران نوروزی است.
وی با اش��اره به اینکه این شهرس��تان دارای جاذبه های گردشگری 
زیادی است و سبب جذب مسافران زیادی در این ایام می شود، گفت: 
برنامه ی زیباسازی جاذبه های گردشگری و فضای سبز این شهرستان 

باید در سریع ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

برگزاری دهمین جشنواره رضوی کودک 
و نوجوان در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
دهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان در استان خبر داد.

جواد کارگران  اظهارداشت: دهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان 
تیرماه سال 92 در استان برگزار می شود.

وی از برگزاری این جش��نواره در 3 قالب شعر،داستان و قطعه ادبی 
خبر داد و افزود: عالقه مندان می توانند آث��ار خود را به دبیرخانه این 

جشنواره واقع در شهرکرد- خیابان کاشانی ارسال کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری آخرین مهلت ارسال 
آثار را 20 مرداد سال آینده اعالم کرد.کارگران،  از تجلیل کانون های 
مساجد استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از 380 کانون فرهنگی 
در مساجد اس��تان در حال فعالیت هستند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بزرگداشت ایام مناسبت های ملی 
و مذهبی در طول س��ال، اجرای برنامه ها در ده��ه کرامت، برگزاری 
کالس های ط��رح تابس��تانی اوقات فراغ��ت در مس��اجد، برگزاری 
جش��نواره های قرآنی و دوره های آموزش��ی با رویکرد سبک زندگی 
اسالمی و محافل انس با قرآن از جمله فعالیت های این کانون ها است.

وی ب��ا بیان اینک��ه در راس��تای اجرای ای��ن فعالیت ها مش��کالتی 
وج��ود دارد، تصریح کرد: کمب��ود اعتبارات مالی، کمب��ود امکانات 
و تجهی��زات آموزش��ی و کمب��ود وس��ایل س��معی و بص��ری در 
 کانون های فرهنگی هنری مس��اجد استان از مش��کالت این حوزه 

است.
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اساسنامه پدافند غیر عامل،
به رهنمون رهبری تنظیم شد 

مع��اون سیاس��ي، امنیت��ي واجتماعي اس��تانداري 
چهارمح��ال وبختیاري گف��ت: تاکید مق��ام معظم 
رهب��ري براجراي سیاس��ت هاي اساس��نامه پدافند 
غیرعام��ل در اجرا اهداف و برنامه ریزي کالن نقش 
به سزایي دارد.خدابخش مرادي، افزود: این حرکتي 
که در پدافند غیرعامل ایجاد ش��ده اقدامات مهم و 
مختلف ایجاد کرده اس��ت. اینک��ه چگونه خودمان 
را از تهدیدات��ي که متوجه کش��ور عزیزمان اس��ت 
حفظ، پش��تیباني کرده وتوطئه ه��ا را خنثي کنیم 
و آمادگي هایي که براس��اس دستورات مقام معظم 
رهب��ري ایجاد ش��ده را پیش ببریم، ک��ه قدم اول 
پیشگیري اس��ت. وي گفت: دس��تگاه هاي اجرایي 
مکلف هس��تند براي اجراي برنامه هاي سال آینده 
مس��ایل پیش��گیرانه در حوزه س��ایبري، زیس��تي، 
سیاس��ي، اقتصادي و تولید و خدمات را شناسایي و 
برنامه ریزي کنند. وي از تخصیص2/5 تا پنج درصد 
اعتب��ارات تملک دارائي هاي س��رمایه اي دس��تگاه 
 ه��اي اجرایي به اج��راي برنام��ه و رزمایش هاي و 
طرح ها اموزشي پدافند غیرعامل در سطح دستگاه 
ه��ا و خب��ردادو اف��زود: کارگروه ها باید بر اس��اس 

اعتبارات برنامه پیشنهادي ارائه دهند.
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اجرایيه 
12/287 شماره اجراييه: 9310420352400418 شماره پرونده: 9209980352400909 
به شماره و  بايگانی شعبه: 920963 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه  شماره 
زاده  عليهم 1- مهدی صفری  دادنامه مربوطه 9309970352400601 محكوم  شماره 
كوی   – كوچه سعدی   – بسيج  خ   – امام خمينی  خ   – اصفهان  نشانی  به  فرزند حسن 
فردوسی – نبش چهارراه – پالك101، 2- محمدرضا يوسفی فرزند حسين به نشانی 
مجهول المكان 3- عبداله محمدی فرزند نعمت ا... به نشانی اصفهان – خ امام خمينی – خ 
به  اند  محكوم  پالك101   – نبش چهارراه   – فردوسی  كوی   – كوچه سعدی   – بسيج 
متضامنًا به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و 
حق الوكاله به ميزان مقرره قانونی و تاخير تاديه از تاريخ 92/7/15 لغايت تاريخ اجرای 
رای در حق محكوم له سعيد نجار مارنانی فرزند حسن به نشانی اصفهان – خ اميركبير 
– فروشگاه شهاب – بلبرينگ و نيم عشر دولتی در حق دولت محكوم می نمايد. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:33501 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

12/288 شماره اجراييه: 9310420351400409 شماره پرونده: 9209980351401554 
شماره  به  مربوط  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921561 شعبه:  بايگانی  شماره 
نشانی  به  محمد  فرزند  بالنی  تقيان  امير  عليه  محكوم  دادنامه 9309970351400897 
و  خواسته  اصل  ريال   104/275/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان 
از  چك  وجه  تاديه  تاخير  خسارت  همچنين  و  دادرسی  هزينه  ريال   2/251/500 مبلغ 
قيمتهای ساالنه  تغيير  اجرا وفق شاخص  اجرای حكم كه در زمان  تا زمان  سررسيد 
اعالمی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران محاسبه خواهد شد و حق الوكاله وكيل به 
مبلغ 3/702/600 ريال در حق محكوم له حميدرضا عابدينی فرزند غالمعلی به نشانی 
اصفهان – خ امام خمينی – خ بسيج – چهارراه پاكمن- پ110 با وكالت محسن نصوحی 
فرزند رمضان به نشانی اصفهان – خيابان بزرگمهر – خيابان آراسته – مجتمع تنديس 
"– طبقه اول- واحد13 و مبلغ 5/213/750 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
می بايست پرداخت نمايد. رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزاميست. محكوم عليه 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائيه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:33504 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

12/289 شماره: 491/93 به موجب رای شماره 679 تاريخ 93/9/19 شعبه 22 شورای حل 
 اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مرتضی ايران پور مباركه
به نشانی مجهول المكان  محكوم است به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
رسمی مالكيت موتورسيكلت جترو مدل 1387 به شماره شهربانی 71389-ايران622 به 

رنگ مشكی به شماره موتور 79118 و شماره شاسی 42957 در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد همچنين خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و خسارات قانونی از جمله نشر آگهی در حق خواهان حميدرضا احمدی به 
نشانی اصفهان – خ پروين – خ 24 متری اول – كوچه شهيد ميرزايی – پ77 صادر و 
اعالم می گردد همچنين پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:33513 شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/290 شماره دادنامه: 9309970350201607 شماره پرونده: 9309980350200467 
فرزند  دستجردی  فصيحی  محمدعلی  آقای  خواهان:   930546 شعبه:  بايگانی  شماره 
محمدحسن با وكالت آقای سعيد عكاف فرزند حسن به نشانی خ فردوسی – ساختمان 
نشانی  به  بهمن  فرزند  خراطی  مهدی  آقای   -1 خواندگان:  واحد13  ط4-   – عالی 
 – اصفهان  نشانی شهرستان  به  اسماعيل  فرزند  احمدی  علی  آقای   -2 مجهول المكان 
منزل شخصی خواسته ها: 1- مطالبه وجه   – محله آسياب كاچی   – دستجرد جرقويه 
پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشكار:  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت   -2 چك 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای محمدعلی فصيحی دستجردی فرزند محمدحسن و با وكالت آقای 
سعيد عكاف به طرفيت آقای 1- مهدی خراطی و 2- علی احمدی به خواسته مبلغ پنجاه 
و چهار ميليون و پانصد هزار ريال وجه چك 057895-93/4/20 عهده بانك كشاورزی 
به  توجه  با  دادرسی  و  تاديه  تاخير  خسارات  انضمام  به  و  تضامنی  صورت  به  يزد 
محتويات پرونده و با توجه به تصوير مصدق چك و گواهی عدم پرداخت موصوف و 
با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اينكه تاكنون خواندگان از پرداخت وجه چك امتناع 
نموده اند و با توجه به اظهارات خوانده دوم مبنی بر اينكه قباًل از فرزند خواهان بار تخمه 
آفتابگردان خريداری كرده ولی بعداً متوجه شده كه بار فاسد بوده و اشخاصی كه از 
 او تخمه تفت داده شده را خريداری كرده اجناس را پس می دهند ولی خواهان قبول دار
نمی شود و چك مربوط به خريد بار عوض شده و تبديل به چك موضوع دعوی شده 
است و با توجه به دفاع موثر خواهان و وكيل وی مبنی بر اينكه اگر بار خراب بود همان 
زمان كه مقداری از آن را تفت می داد مشخص می شد كه خراب است چرا آن زمان بار 
را مرجوع نكرد و در خصوص پرداخت بدهی چكها را عوض كرد و استمهال كرد و چرا 
طی سند عادی 92/8/3 متعهد شده بابت پرداخت بدهی خود چكهای مشتری را بدهد و 
اگر وصول نشد از خودش چك بدهد و با توجه به عدم حضور خوانده اول و عدم ارائه 
اليحه دفاعيه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه ضمن پذيرش دفاع خواهان و 
اصل عدم توجه به ايرادات نسبت به اسناد تجاری دعوی خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و مستنداً به ماده 198و515و522 آيين دادرسی مدنی و ماده 311و249 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار ميليون و پانصد هزار ريال 
بابت هزينه  پنج هزار ريال  نود و  پانصد و  ميليون و  بابت اصل خواسته و مبلغ يك 
دادرسی و شصت درصد حق الوكاله در مرحله بدوی و خسارت تاخير تاديه از زمان 
سررسيد چك تا اجرای حكم كه از سوی مدير اجرای احكام مورد محاسبه قرار می 
گيرد در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره نسبت به خوانده 1 غيابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محكمه صادركننده رای 
بوده و پس از 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر مركز استان 
از  اصفهان می باشد و در خصوص خوانده 2 حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز 
تاريخ ابالغ دادنامه قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان 

می باشد.م الف:33514 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/291 كالسه پرونده: 629/93ش22 شماره دادنامه: 758-93/10/29 مرجع رسيدگی: 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا عشق علی فرزند حسن نشانی: 
خ شريعتی غربی – جنب داروخانه شاه طالبی – ساختمان آريا – طبقه سوم وكيل: ليال 
خ مهتاب خوانده:   – ارديبهشت شرقی  خ   – بهارستان  فرد نشانی: اصفهان-  مختاری 
مبلغ 40/000/000  اسداله نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه  فرزند  ياران  محسن 
ريال بابت دو فقره حواله به شماره های 311852-86/2/2و311853-86/2/2 صندوق 

تعاون گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست عليرضا عشق علی به 
فقره حواله  دو  ريال وجه  ميليون  مبلغ چهل  به خواسته مطالبه  ياران  طرفيت محسن 
خ  كشور  تعاون  صندوق  عهده  311852-86/2/2و86/2/2-311853  شماره های  به 
اميركبير به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نيز حكايت  نياورده و مستندات  به عمل 
حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و 
نود هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوكاله وكيل و نشر آگهی و به پرداخت 
خسارات تاخير و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/9/4 لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
پس  و  بود  اين شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  غيابی 
از مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:33515 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجرایيه 

12/292 شماره اجراييه: 9310420350200404 شماره پرونده: 9309980350200457 
شماره بايگانی شعبه:930536 بموجب درخواست اجراي حكم غيابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9309970350201523 محكوم عليه رحيم سعيدی فرزند قربانعلی به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ يكصد و نوزده ميليون و دويست 
پانصد و شصت هزار ريال  ميليون و  نيز مبلغ سه  بابت اصل خواسته و  هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 93/12/23 
لغايت اجرای حكم براساس شاخص تورم در حق محكوم له مهدی كاوه فرزند حسين 
به نشانی خ خرم – مادی دستگرده – كوچه آزاد – كوچه سخاوت – بن بست گلشن – 
پ10، 2- نيم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی 
ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:33516 

موسوی نژاد مديردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

12/293 شماره اجراييه: 9310420350200406 شماره پرونده: 8809980350200271 
به  مربوطه  غيابی  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   880273 شعبه:  بايگانی  شماره 
تجديدنظر   8909970368200531 دادنامه  و   8809970350200693 دادنامه  شماره 
مالكی  پريسا   -3 عزيزی  عليرضا   -2 فارسانی  ارشادی  آرش   -1 عليهم   محكوم 
به  اند  محكوم  همكف  طبقه  پ271-   – اطهار  ائمه  ك   – رودكی  خ  نشانی  به  سه  هر 
ريال   551/000 مبلغ  نيز  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   27/500/000 مبلغ  پرداخت   -1 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل و زيان ديركرد بر مبنای خواسته و 
براساس 29 درصد از تاريخ 87/08/22 لغايت اجرای حكم در حق محكوم له بانك ملت 
به مديريت علی ديواندری به نشانی خ شيخ صدوق شمالی – مديريت امور شعب بانك 
ملت استان اصفهان 2- نيم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 

اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
فرار  برای  ليكن  ايد  بوده  به  محكوم  پرداخت  و  حكم  اجرای  به  قادر  كه  معلوم شود 
بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  را معرفی  اموال خود  پرداخت  در 
بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  مديردفتر  نژاد  موسوی  نمائيد.م الف:33517  توجه 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/10/29-759 دادنامه:  شماره   628/93 پرونده:  كالسه   12/294
حسن  فرزند  علی  عشق  عليرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه 
طبقه سوم  ساختمان آريا –  جنب داروخانه شاه طالبی –  نشانی خ شريعتی غربی – 
شرقی  ارديبهشت  خ   – بهارستان  نشانی  عبدالمحمد  فرزند  فرد  مختاری  ليال  وكيل: 
مجهول المكان  نشانی  اسداله  فرزند  ياران  محسن  خوانده:  پالك15  مهتاب10-  خ   –
شماره های  به  سفته  فقره  چهار  بابت  ريال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته: 
278981و819823و819122و819824 گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی عليرضا عشق علی به طرفيت محسن ياران به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون 
ريال وجه مدركيه با توجه به فتوكپی مصدق 4 فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داری 
كل 819822و278981و819823و819824  به مبلغ چهل ميليون ريال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و هزينه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اينكه دفاع خوانده با وصف ابالغ قانونی 
وقت رسيدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و اليحه ای كه حكايت از رد دين و يا 
انكار و تكذيب دعوی مطروحه باشد تقديم شورا ننموده و دفاعی هم به عمل نياورده 
ثابت تشخيص داده مستنداً  به محتويات پرونده دعوی خواهان را  با توجه  لذا شورا 
محكوميت  به  ق.آ.د.م حكم  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  به 
خوانده به پرداخت چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد هزار ريال 
هزينه دادرسی و خسارات تاخير تاديه تقديم دادخواست 93/9/4 قابل محاسبه در واحد 
اجرای احكام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره غيابی و ظرف 20 
روز قابل واخواهی در همين شعبه می باشد.م الف:33518 شعبه 22 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/10/20-737 دادنامه:  شماره   574/93 پرونده:  كالسه   12/295
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا عشق علی فرزند حسن نشانی: 
اصفهان- خيابان حافظ – خ كرمانی – جنب پاركينگ شهرداری – چينی زرين خوانده: 
محمود مهدوی فرزند ابوالفضل نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 5/500/000 
ريال وجه يك فقره چك به شماره 796614-89/9/10 بانك رفاه كارگران گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست عليرضا عشق علی به طرفيت محمود مهدوی 
به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره 
796614-89/9/10 عهده بانك رفاه كارگران به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و519و522  مواد 
پانصدهزار  و  ميليون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  حكم  تجارت  قانون 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و شصت هزار ريال به عنوان خسارت 
دادرسی و هزينه نشر آگهی و به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 

شعبه خواهد بود.م الف:33521 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تنها راه نجات و 
پیشبرد کشور 
به سمت ارتقاء 
درگروی عمل 

به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی 

است
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حدیث )1( امام على عليه السالم :

؛ اَلتََّوُکلُّ َعلَی اللهّ نَجاًة ِمْن ُکلِّ سوٍء َو ِحْرٌز ِمْن ُکلِّ َعُدوٍّ
توکل ب��ر خداوند، مایه نج��ات از هر بدى و محف��وظ بودن از هر 

دشمنی است.
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مدی��رکل دفت��ر تن��وع زیس��تی و 
حی��ات وح��ش س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: این س��ازمان 
ب��ا فروش��ندگان حیوانات��ی مانن��د 
مار، الک پش��ت و س��مندر لرستانی 
ک��ه گون��ه ای در خط��ر انق��راض 
 اس��ت در آس��تانه س��ال نو، برخورد

 می کند.
 مجید خرازیان مقدم اف��زود: خرید 
و فروش مار، الک پش��ت و س��مندر 
لرستانی برای سفره هفت سین هیچ 
توجیه��ی ن��دارد؛ بنابرای��ن از مردم 
درخواست داریم تا از خرید این گونه 
خود داری کنند، زیرا در صورت نبود 

تقاضا عرضه هم صورت نمی گیرد. 
وی اظه��ار ک��رد: ادارات کل محیط 
زیست در استان ها به عنوان ضابطان 
 قضای��ی ب��ا عرض��ه کنن��دگان این

 گونه ها مطابق قانون برخورد خواهد 
کرد. خرازی��ان مقدم درب��اره خرید 
ماهی قرمز گف��ت: خرید ماهی قرمز 
برای س��فره ه��ای هفت س��ین یک 
سنت است؛ اما مار و الک پشت هیچ 
توجیهی ندارد به وی��ژه اینکه برخی 

از گونه های الک پش��ت که در بازار 
شب عید عرضه می شود مانند الک 
پشت گوش سرخ بومی کشور نیست 
و قطع��ا مش��کالتی را ب��رای محیط 
 زیست ایجاد خواهد کرد. به گفته وی

 الک پش��ت برک��ه ای ک��ه گونه ای 
بوم��ی و در خطر انقراض اس��ت نیز 
در میان این حیوانات دیده می شود. 
وی درباره ماهی قرم��ز افزود: خرید 
ماهی قرمز یک س��نت اس��ت؛ اما از 
شهروندان درخواس��ت داریم بعد از 
 پایان عید نوروز این ماه��ی ها را در 
رودخان��ه ه��ا و دریاچه های پش��ت 
س��دها رها نکنند؛ زیرا به گونه های 
مهاجم تبدیل می ش��وند و به محیط 
زیس��ت آس��یب وارد خواهند کرد. 
خرازی مق��دم ادامه داد:بهتر اس��ت 
این ماهی ها را در استخر پارک ها و یا 
اماکنی که برای این کار در نظر گرفته 

شده است رها سازی کنند.
 همچنین دفتر تنوع زیستی و حیات 
وحش س��ازمان محیط زیس��ت این 
آمادگی را دارد تا این گونه های جمع 
شده در سطح شهر را تحویل و بعد در 

زیستگاه های خودشان رها کنند.
 وی درب��اره گون��ه های غی��ر بومی 
 گف��ت: گون��ه ه��ای غی��ر بوم��ی

 جمع آوری ش��ده را هم تا جایی که 
ظرفی��ت داش��ته باش��یم نگهداری 
م��ی کنی��م؛ درغی��ر ای��ن ص��ورت 
ب��ه مراک��ز متقاض��ی ک��ه ش��رایط 
 نگهداری داش��ته باش��ند، فرستاده

 می شود.

تازه ترین نتایج یک تحقیق در سنگاپور 
نشان می دهد که استفاده از چاپستیک 
برای خوردن برنج میزان قند خون افراد 
را پایی��ن م��ی آورد. این تحقی��ق که به 
وس��یله مراکز دانش��گاهی و موسسات 
پزشکی س��نگاپور انجام شده است و در 
آن عادت های غذایی اف��رادی که برای 
خوردن برنج از قاشق، دست و چاپستیک 
اس��تفاده می کنند م��ورد مطالعه قرار 
گرفت��ه اس��ت. چاپس��تیک ی��ا چوبک 
غذاخوری میله از عاج یا چوب است که 
مردم آسیای ش��رقی برای خوردن غذا و 
برنج از آن اس��تفاده می کنند. جیکومار 
هنری، مدیر مرک��ز بالین��ی تحقیقات 
تغذیه س��نگاپور ک��ه مدت��ی از زندگی 
 خود را در انگلستان گذرانده با مشاهده

 عادت های غذایی مردم غرب با جنوب 
شرق آسیا، این سوال را از خود پرسیده 
بود که آیا اس��تفاده از دس��ت، قاشق و 
 چاپستیک در سالمتی افراد نقش دارد؟

 وی توضی��ح داد ک��ه کمتر خ��وردن، 
کمتر جویدن و آهسته خوردن یا هضم 
غیرکامل کربوهی��دارت ه��ا در نهایت 
منج��ر به کاه��ش قند خون می ش��ود. 
به گفت��ه وی، از آنجایی که اس��تفاده از 
چاپس��تیک باعث می ش��ود فرد غذای 
کمتری را در طول مدت زمانی بیش��تر 
تن��اول کن��د، این ام��ر باع��ث کاهش 
قندخون می شود و در نهایت خطر ابتال 

به دیابت نوع دوم را کاهش می دهد. 
در بخ��ش نتایج این تحقیق ذکر ش��ده 
است کس��انی که از چاپستیک استفاده 
نمی کنند، می توانند ب��ا کمتر خوردن 

و لقمه های کوچک به کنترل قند خون 
خود کمک کنن��د. دیابت یا بیماری قند 

یک اختالل متابولیک در بدن است.
 در این بیماری توانایی تولید انس��ولین 
در بدن از بین م��ی رود و یا بدن در برابر 
انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین 
تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود 

را انجام دهد.
 نقش اصلی انس��ولین پایین آوردن قند 
خون توسط مکانیزم های مختلفی است. 
براس��اس آمار انجم��ن دیاب��ت ایران و 
مطالعات کشوری، در حال حاضر بیش 
از 10 درص��د جمعیت ای��ران مبتال به 
دیابت هستند و میزان شیوع این بیماری 
رو به افزایش است. در حال حاضر حدود 
400 میلیون نفر نی��ز در جهان مبتال به 
دیابت هس��تند که نیمی از این افراد از 
دیابت خود بی خبرند و دیابت هر س��اله 
سبب مرگ بیش از پنج میلیون نفر می 
ش��ود، یعنی هر 6 ثانیه یک نفر به علت 

دیابت جان خود را از دست می دهد.
 آمار نشان می دهد هزینه درمان دیابت 
و ع��وارض آن در جهان بی��ش از 550 

میلیارد دالر در سال است.

 برخورد محيط زیست با فروشندگان مار،
الک پشت و سمندر

 چاپستيک،  قند خون  را 
پایين مى آورد

راهکارهایى برای مهار یا 
کنترل استرس 

اس��ترس زمانی بروز می کند که فش��اری بیش از 
 آنچه ش��خص به آن ع��ادت دارد، بر انس��ان وارد

 می شود
زمانی که انسان دچار اس��ترس می شود، بدن شروع 
به ترشح هورمون هایی می کند که سرعت تپش قلب 
را باال برده، تنفس را س��ریع تر ک��رده و میزان انرژی 
بیش��تری به انس��ان می دهد.برخی از انواع استرس 
ع��ادی و حتی مفید ب��وده و بدون آن انس��ان انگیزه 
ای ب��رای فعالیت ندارد؛ ب��ه طوریکه برخ��ی از افراد 
معتقدند که این نوع استرس به انسان کمک می کند 
و زندگی بدون آن بی معناس��ت.اما اگر استرس بیش 
از توان جسمی و روحی انس��ان باشد و زندگی وی را 
 تحت تاثیر قرار دهد، اس��ترس بد یا کاهنده خوانده 
می شود. این نوع استرس می تواند با سردرد، ناراحتی 
معده و مشکل در خوابیدن، همراه باشد. همچنین این 
نوع استرس می تواند سیس��تم ایمنی بدن را ضعیف 
 کرده و مب��ارزه با بیماری ها را برای انس��ان س��خت
 کند. دستورالعمل های علمی برای مقابله با استرس:
اختصاص زمانى برای آرامش دادن به خود

یکی از راه های مقابله با اس��ترس صرف زمانی برای 
آرام��ش دادن به خود اس��ت. برای ای��ن منظور باید 
روش هایی را برای آرامش بخش��یدن ب��ه خود پیدا 
کرد. فراگرفتن تمرین��ات تمرک��ز و آرامش بخش ، 
گوش دادن به موس��یقی های آرامش بخش و دوش 
 گرفتن از جمله کارهایی اس��ت که به انسان آرامش

 می دهد.
 روال عادی زندگى را حفظ کنيد

تا آنجا که ممکن است سعی کنید روال عادی زندگی 
روزمره را پی��ش ببرید.  مس��وولیت ه��ای اضافی را 
محدود کنید و نه گفتن را ب��ه آنچه آزارتان می دهد، 

بیاموزید.
یک رژیم غذایى سالم داشته باشيد

رژیم غذایی خود را با تمرکز ویژه بر غالت سبوس دار، 
میوه و سبزیجات تنظیم کنید. از مصرف بیش از حد 

قند و غذاهای چرب پرهیز کنید . 
ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانيد

دست کم روزی 30 دقیقه ورزش مالیم انجام دهید. 
این کار به کاهش اس��ترس، افزایش س��طح انرژی، 
کمک به خواب و تقویت حالت روحی انس��ان کمک 

می کند. 
فعالی��ت های��ی مانن��د راه رفت��ن، تن��د راه رفتن، 
دوچرخ��ه س��واری، ش��نا، ایروبی��ک و پی��اده 
 روی ب��رای مقابل��ه ب��ا اس��ترس و تن��ش مفی��د 

هستند.
نگرش مثبت داشته باشيد

برخورداری از افکار مثبت به جای تس��لیم ش��دن به 
افکار منفی م��ی تواند به حفظ نگ��رش مثبت کمک 
کند. همچنین درب��اره خود نیز مثبت بیاندیش��ید. 
اطرافیان خود را از اف��راد مثبت و الهام بخش انتخاب 
کنید؛ زیرا این افراد می توانند به تقویت حالت روحی 

انسان کمک کنند.
در فعاليت هایى که از آنه�ا لذت مى برید 

شرکت کنيد
 مق��داری از وق��ت خ��ود را ب��ه س��رگرمی و س��ایر
 فعالیت هایی اختصاص دهید ک��ه از انجام آنها لذت 
می برید.برای این منظ��ور می توانی��د در یک گروه 
 ورزش��ی عضو ش��وید. به مس��افرت بروی��د. بر روی
 صنایع دستی کار کنید و به افراد نیازمند کمک کنید.

به اندازه کافى بخوابيد
شبی هفت تا هش��ت ساعت خواب در ش��ب، مقابله 
با اس��ترس را آس��انتر می کند. ش��خصی که خوب 
استراحت کرده باشد، هوشیارتر است. به سرعت فکر 

و کمتر کج خلقی می کند.
با یک فرد مورد اطمينان صحبت کنيد

صحبت کردن با یک فرد مورد اطمینان در زمانی که 
شخص استرس ش��دید دارد می تواند کمک کننده 

باشد.
 برای ای��ن منظور می توان احساس��ات خود را با یک 
دوست مورد اطمینان، یکی از اعضای خانواده و یک 

متخصص در میان گذاشت. 
درمیان گذاش��تن احس��اس تنش و اضطراب، باعث 

کاهش میزان تنش فرد می شود. 
برخی کارشناسان معتقدند که شرکت کردن در یک 
گروه حمایتی متش��کل از افرادی ک��ه وضعیت های 
مشابه ای را تجربه کرده اند، می تواند در کاهش تنش 

و اضطراب مفید باشد.
 پذیرفتن را بياموزید

بپذیرید که وضعی��ت ها ، حوادث و انس��ان هایی در 
زندگی وجود دارند که قابل کنترل نیستند. یادبگیرید 
که انعطاف پذیر باش��ید تا بتوانید ب��ه کاهش تنش و 

اضطراب خود کمک کنید.
خندیدن را به یادآورید

خندیدن یکی از بهتری��ن داروهای درم��ان تنش و 
اضطراب اس��ت. خندی��دن موجب آزاد ک��ردن مواد 
شیمیایی در مغز می شود که موجب افزایش آرامش 

می شود.
 افرادی که زمانی را در روز صرف خندیدن می کنند و 
شادتر هستند، زندگی طوالنی تر و مشکالت فیزیکی 
 کمتری خواهند داش��ت. ی��ک خنده خ��وب در روز 

می تواند عوامل تنش زا و اضطراب زا را دور کند.

متخصصان حوزه دامپزشکی کشورمان با کمک دانشمندان 
داروهای گیاهی موفق ش��دند، 10 ن��وع داروی گیاهی در 
صنعت دام و طیورکشور تولید کنند. این محصوالت، تولیدات 
استراتژیکی هستند که اگر وارد چرخه تولید و صنعت شوند، 
می توانند از خروج صدها میلیون دالر ارز جلوگیری کنند؛ 
همچنین می توان از این داروها به دیگر کشورها صادر کرد. 
این 10 نوع دارو،  دانش بنیان و توسط محققان ایرانی نوآوری 
شده است. مواد اولیه بیشتر این داروها فقط در ایران وجود 
دارد و از گیاهان بومی ایران تهیه ش��ده اند، بنابراین مشابه 

خارجی ندارد.
 آنتى بيوفين

داروی آنتی بیوفین از بین برنده عفونت و زخم های دهانی 
ناشی از بیماری تب برفکی است.

 این دارو باعث می شود دام بتواند دوره تب برفکی را سپری 
کند. وقتی تب برفک��ی در دهان دام به وج��ود می آید، دام 
نمی تواند غذا بخورد، در این زمان الغر می شود و نمی تواند 
باروری داشته باشد؛ همین مساله موجب می شود تا از چرخه 
تولید حذف شود.تب برفکی ضربه بزرگی به صنعت دامداری 

کشور می زند.
 پماد آنتى ماستيس

این دارو مخصوص التیام زخم و از بی��ن برنده عفونت های 
سطحی و زیرجلدی پستان دام اس��ت. حدود 8 درصد این 
بیماری با کاهش شیرهمراه اس��ت. پیش از این 27 میلیون 

دالر از این پماد و مشابه وارد کشور می شود.
 پماد تزریقى آنتى ماستين

این پماد از بین برنده عفونت های داخلی و عمیق پستان دام 
است. این بیماری حدود 13 و نیم درصد از تولید شیر دامی 

کشور می کاهد.
 پودر ایمونوفين

پودر ایمونوفین تقویت کننده سیستم ایمنی طیور است و 
گیاه تولید کننده این دارو فقط در ایران یافت می شود.این 

پودر در نمونه های شاهد دام و طیور امتحان شد.
پودر توکسين بایندر

پودر توکسین بایندر، جذب کننده انواع توکسین ها ویژه دام 
و طیور است. سالیانه 18 و نیم میلیون دالر به واسطه واردات 

این محصول از کشور ارزبری می شود.
 دایجستوفين

دایجس��توفین این دارو یک محلول خوراک��ی برای تقویت 
دستگاه گوارش دام وطیور اس��ت.واردات این دارو سالیانه 
40 میلیون دالر است که به صورت مواد اولیه وارد می شود، 
بخشی از این واردات به صورت مواد اولیه است که تبدیل به 
داروی شیمیایی می شود، شیمیایی بودن این مواد از طریق 

دام به انسان انتقال داده می شود.
 آنتى کوکسيدیوز

این پودر خوراکی، تصفیه کننده کبد ویژه دام و طیور است. 
حدود 11 درصد کل تولید واردات دارویی کشور، داروی ضد 

کوکسیدیوز است.
 داروهای مشابه شیمیایی برای انسان خطر ماندگاری بسیار 
باالیی دارد. این ماندگاری دارو در گوشت، مرغ و شیر برای 
انسان بسیار خطرناک است.متاس��فانه تا کنون راهی برای 
این مس��اله نبوده؛ اما خوشبختانه توانس��تیم داروی آنتی 
کوکس��یدیوز را تولید کرده، این دارو به علت گیاهی بودن 

بدون هیچ گونه عوارض و ماندگار مضر است.
 الیروفين

محلول خوراکی تصفیه کننده کبد ویژه دام و طیوراست، این 
دارو در سبد محصوالت بسیار استراتژیک قرار دارد، زمانی 

که یک دام دچار بیماری تصفیه خون و کبد می شود، جلوی 
رشد آن گرفته می شود. بیماری های مختلف انگلی به حیوان 
هجوم می آورد. این دارو باعث می شود اگر تولید یک گوساله 
باید به یک تن برسد، متاسفانه به خاطر عدم تصفیه درست و 
عدم کارکرد درست کبد، بین 400 تا 600 کیلو بیشتر وزن 
نخواهد گرفت این یعنی 30 درصد به صنعت تولید گوشت و 

پروتئین کشور کمک خواهد شد.
محلول بيوهربال

محلول بیوهربال محلول خوراکی تقویت کنندگی اش��تها 
است. محلول بیوهربال ضمن این که بازده ضریب تبدیل را 
در دام و طیور باال می برد، م��ی تواند در زمینه های مختلف 
کمکی برای افزایش ضریب تبدیل باشد. حسن این دارو این 
است که به صورت سنتی دام با بیماری ها مقابله می کند.سال 
گذشته پودر این محصول تولید شده بود و از سازمان جهانی 
خواربار مل��ل متحد فائو مدال دریافت ک��رد، این امیدواری 
وجود دارد که امسال این محصول هم کاندیدا فائو شود و هم 

به عنوان یک محصول ارزشمند به ثبت برسد.
ویتاژن

آخرین محصول از داروهای گیاهان دارویی ویژه دام و طیور 
ژل خوراکی ویتاژن است. ویتاژن مخصوص جوجه های یک 
روزه است.برای جوجه کشی سیستم هچری وجود دارد. در 
سیستم هچری این اتفاق افتاده است که یک جوجه امروز به 
دنیا می آید، یک جوجه 7 ساعت بعد.یک جوجه 14 ساعت 
بعد. همه این ها باید در هچری بمانند، یک جا بارگیری شده 

و به شهرستان بروند.
در فاصله زمانی بر فرض 17 ساعته که جوجه ها باید به شهر 
مورد نظر برسند. امکان این مساله که در هچری دانه ریخته 

شود وجود ندارد. 
پس با استفاده از این ژل خوراکی این جوجه های یک روزه 
هیچ وقت گرسنگی نمی کشند. ویتاژن یک محصول کامال 
سالم اس��ت. محصولی است که موجب می ش��ود هم مواد 
معدنی و هم مواد ویتامینه از روز اول به جوجه برسد، به این 

صورت جلوی تلفات جوجه گرفته می شود. 

موفقيت پژوهشگران ایرانى،  در توليد داروی های گياهى دامپزشکى
با این مهارت ها بهترین 

همسران دنيا شوید؛
1- شاد باشيم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است؛پس سعی کنیم 
خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک 

زندگی خود دور کنیم.
2- صبور باشيم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی دانیم بهتر 
است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش 

آگاه کنیم.
3- منطقى رفتار کنيم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم 
و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم 

و بی طرفانه قضاوت کنیم.
4- کم توقع باشيم؛ از همسرمان آن قدر انتظار داشته باشیم که 

بتواند به انتظارات پاسخ دهد.
5- مثبت نگر باش�يم؛ با بی��اد آوردن لحظات ش��یرین زندگی 
بدبینی را از خود دور کنیم. به رفتارهای خوب همس��رمان بیشتر 

بیندیشیم و جنبه های خوب زندگی را فراموش نکنیم.
6- خوش بين باش�يم؛ داش��تن نگاه خوش بینانه ب��ه زندگی و 

اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می شود.
7- یک دل باشيم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می شود و 

یکدلی به وجود می آورد.
8- شنونده ی خوبى باشيم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت 
می کند حتی االمکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان 

دادن نشان دهیم که به حرف های او توجه داریم.
9- مشوق همس�ر خود باش�يم؛ برای رفتارها و صحبت های 
همس��رمان ارزش قائل ش��ویم و با ی��ادآوری موقعیت های موفق 

گذشته ، او را تشویق کنیم تا آینده ی بهتری داشته باشد.
10- به پيش�رفت یکدیگر اهمي�ت دهيم؛ آنق��در صمیمی 
باشیم که پیشرفت و ترقی همس��رمان یکی از آرزوهای ما باشد، 
 در حقیقت اولین کس��ی ک��ه از این پیش��رفت س��ود می برد ما

 هستیم.
11- خوش قول باشيم؛ برای حرف ها و قول های خود ارزش قائل 
شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم. خوش قولی نشانه ی 

احترام به خود و همسر است.
 12- احترام به یکدیگر: به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و 

حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و ... حفظ کنیم.
13- ارتباط کالمى و عاطفى خود را حفظ کنيم؛ سعی کنیم 
با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن 

بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر است.
14- با یکدیگر مهربان باشيم؛ همسرمان را جزیی از وجود خود 

بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم.
 برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تالش خود 
را به کار ببریم. با مهربانی می توانیم مالک قلب های یکدیگر باشیم و 

رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.
15- محبت پذیر و قهر گریز باش�يم؛ منش توأم با مهربانی و 
دوری از قهر و کینه صفت همس��ران فداکاراست. تالش کنیم که 

آیینه ی زندگی مان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.
16- راستگو باشيم؛ صداقت و راس��تی از بهترین سرمایه های 

زندگی مشترک است.
 هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع 
ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه های زندگی را سست می کند.
17- محيط خانواده را با صفا کنيم؛ فضای عاطفی خانواده باید 
چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس 

رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.
18- به ارزش های دینى، اخالقى و خانوادگى پایبند باشيم؛ 
ارزش ها از ارکان و ستون های اصلی خانواده محسوب می شوند و 
مقید بودن به ارزش ها موجب دوام و استحکام خانواده می شود و 

اصالت آن را حفظ می کند.
19- به نيازهای همس�ر توجه کنيم؛ رفتار دلنش��ین و توأم با 

متانت موجب می شود خواسته های خود را به راحتی بیان کند.
20- بهداشت روانى همسر را تأمين کنيم؛ در سایه ی سالمت 
جسمی و روانی می توانیم به هدف های خود برسیم، بنابراین باید 
به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیم.

21- با یکدیگر مش�ورت کنيم؛ هر یک از همس��ران باید حق 
داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند.

 با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می شود.
22- قدرشناس باشيم؛ از همس��رمان به خاطر انجام وظایف، 
مسوولیت ها و همکاری هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری 

و تشکر به کلمه های خاصی نیازمند نیستیم.
23- احساس مسووليت داشته باشيم؛ هر یک از همسران باید 
خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته اند متعهد بدانند و از انجام 

دادن آن شانه خالی نکنند.
24- برنامه ری�زی کني�م؛ در حقیقت برنامه ری��زی به زندگی 

خانوادگی نظم و سامان می بخشد.
25- الگوی خوبى باشيم؛ طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری 

مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.
26- خود را به جای همس�رمان بگذاریم؛ دنی��ا را از دریچه 
ی ن��گاه او ببینیم و از خود بپرس��یم : »اگر من ج��ای او بودم چه 

می کردم؟«
27- به خواسته ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم؛ فراموش 

نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.
28- ميان�ه رو و متع�ادل باش�يم؛ حض��رت عل��ی )ع( 
فرموده ان��د »خیراالم��ور اوس��ط ها«، پ��س اگ��ر در تم��ام امور 
زندگ��ی )خ��وردن، خوابی��دن، مس��افرت و حت��ی محب��ت 
 ک��ردن و...( اعت��دال را رعای��ت کنی��م کمت��ر دچ��ار مش��کل

 می شویم.
29- با جمالت زیبا از همسر خود دلجویى کنيم؛ یک جمله 
ی ش��ورانگیز می تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش 

کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

زیر یک سقف

دریچه

بدون شرح...
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